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APRESENTAÇÃO 

 

 Produzir o primeiro Anuário da Educação da Rede Municipal de Ensino nos trouxe a 

oportunidade de apresentar a toda sociedade avareense o trabalho realizado pela Secretaria 

Municipal da Educação. 

  Fruto da dedicação de toda a equipe da Secretaria Municipal da Educação, através dos 

departamentos de Gestão, Supervisão e Coordenação, este Anuário foi desenvolvido para ser 

uma ferramenta útil para a análise da gestão educacional da rede municipal, proporcionando 

condições para o monitoramento das ações desta secretaria ao longo do ano de 2014. 

 Esta publicação busca oferecer um panorama amplo da rede municipal, apresentando 

dados oficiais recentes, as ações executadas em 2013 e o plano de ações para 2014, de forma a 

facilitar a leitura e ressaltar o compromisso, por parte das escolas, professores e gestores 

públicos em torno do direito de todas as crianças e jovens à educação básica de qualidade. 

 

Boa leitura! 

 

Lúcia Helena Lélis Dias 

Secretária Municipal da Educação 
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GUIA DE CONSULTA 

 

 Existem muitas formas de se analisar a Educação com base nas estatísticas e pesquisas 

disponíveis em cada área de sua atuação. Ao longo dos anos, uma diversidade de estudos tem 

sido produzida por especialistas para lançar luz sobre a complexidade dos desafios 

educacionais brasileiros, em todas as etapas e modalidades de ensino. O Anuário da Educação 

da Rede Municipal de Ensino se constitui em uma excelente oportunidade para que a 

sociedade construa uma visão global da atuação da Secretaria Municipal da Educação. 

 Antes de consultar este documento, algumas informações sobre como se procedeu a 

sua estruturação se fazem necessárias. Após o diagnóstico da realidade local e com o intuito 

de facilitar a visualização do trabalho, dividiu-se em quatro dimensões a gestão da Secretaria 

Municipal da Educação de Avaré. 

 

Dimensão 1 – Gestão Educacional 

Dimensão 2 – Formação de Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio Escolar 

Dimensão 3 – Práticas Pedagógicas e Avaliação 

Dimensão 4 – Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos 

 

 A Dimensão 1 – Gestão Educacional engloba informações sobre as ações ligadas ao 

processo de gestão democrática, gestão de pessoas, gestão de finanças, conhecimento e 

utilização de informação e comunicação e interação com a sociedade. 

 A Dimensão 2 – Formação de Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio 

Escolar traz informações sobre ações na área de formação inicial e continuada de professores 

da Educação Básica e formação de profissionais da Educação e outros representantes da 

comunidade escolar. 

  A Dimensão 3 – Práticas Pedagógicas e Avaliação explicita ações nas áreas de 

organização da rede de ensino, organização das práticas pedagógicas e a avaliação da 

aprendizagem dos alunos. 

 A Dimensão 4 – Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos apresenta as ações no 

âmbito das instalações físicas e de material da sede da Secretaria Municipal da Educação, no 

âmbito da rede física escolar existente, no uso de tecnologias e das necessidades de recursos 

pedagógicos para o desenvolvimento de práticas de ensino. 

 Dentro de cada dimensão aparecerão as ações realizadas em 2013 e o plano de ação 

previsto para 2014, já cruzando com as ações previstas no Plano Plurianual (PPA) 2014-2017. 
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 Exposta a configuração da gestão, o documento relaciona as ações específicas do Setor 

Pedagógico da Secretaria Municipal da Educação para o ano de 2014, dividindo-se em: a) 

Níveis de Ensino: Educação Infantil e Ensino Fundamental; b) Modalidades de Ensino: 

Educação de Jovens e Adultos – EJA I e II e Educação Especial; c) Áreas Específicas: 

Educação Física, Artes e Inglês e do Centro de Atendimento do Educando “Profª. Maria José 

de Araújo”.  

 Deste modo, este documento será um instrumento de gestão importante durante todo o 

ano de 2014 para a avaliação, em tempo real, de todas as ações executadas por esta secretaria 

e também, ao final de 2014, consolidará a construção do próximo anuário. 
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I – A EDUCAÇÃO AVAREENSE: ASPECTOS GERAIS 

 

 Para a oferta da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 

Médio), Educação Superior, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Profissional, o município de Avaré conta com a Rede Municipal, Rede Estadual, Rede Federal 

e Rede Particular, cada qual atendendo uma demanda específica da população escolar nas 

etapas/modalidades de ensino, de acordo com o quadro abaixo: 

 

Quadro – Presença das Redes de Ensino nas etapas/modalidades de Ensino Município de 

Avaré – 2013 

 

Rede de Ensino Oferece Vagas nas seguintes etapas/modalidades: 

Rede Municipal 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental I 

Educação Especial 

Educação de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental I e II 

Rede Estadual 

Ensino Fundamental II 

Educação Especial 

Ensino Médio 

Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio 

Educação Profissional* 

Rede Particular 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental I e II 

Ensino Médio 

Educação Especial 

Educação Superior 

Educação Profissional* 

Rede Federal 
Educação Profissional* 

Educação Superior** 
    Elaboração: S.M.E. Avaré, 2013 

    *Educação Profissional – Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio; Cursos Técnicos Concomitantes ou         

Subsequentes; Cursos Profissionalizantes de Curta Duração (FIC). 

    **Em processo de implantação para o ano de 2014. 

 

 Na oferta da Educação Superior, o município também conta com a Fundação Regional 

Educacional de Avaré (FREA), classificada como instituição pública municipal e nas análises 

estatísticas do Censo da Educação Superior suas matrículas aparecerem como Rede 

Municipal, mas a mesma não faz parte da administração da Secretaria Municipal de Ensino. 

 As matrículas nas referida redes estão sistematizadas na Tabela a seguir: 
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Tabela – Número de Matrículas por Dependência Administrativa, segundo 

etapa/modalidade de ensino – Município de Avaré – 2013. 

 

   DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
 

Etapa/Modalidade de 

Ensino 
Municipal Estadual Federal Privada Total 

Creche (0 a 3 anos) 1.232 - - 469 1.701 

Pré – Escola (4 e 5 anos) 1.980 - - 235 2.215 

Educação Infantil - Total 3.212 - - 704 3.916 

Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais 
5.279 - - 995 6.274 

Ensino Fundamental – 

Anos Finais 
- 4.538 - 900 5.438 

Ensino Médio 
- 

 
2.746 - 511 3.257 

Educação Especial 169 - - - 169 

Educação de Jovens e 

Adultos – Ensino 

Fundamental - I 

203 - - - 203 

Educação de Jovens e 

Adultos – Ensino 

Fundamental – II 

361 - - - 361 

Educação de Jovens e 

Adultos – Ensino Médio 
- 426 - - 426 

Educação Profissional* - 605 680 1.500 2.785 

Educação Superior 

(Presencial) 
728** - - 3.030 3.758 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação – SEE/Centro de Informações Educacionais – CIE, 2013. 

 S.M.E. Avaré, 2013. 

 MEC/INEP, 2013. 

 IFSP – Campus Avaré, 2013. 

*Educação Profissional – Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio; Cursos Técnicos Concomitantes ou 

Subsequentes; Cursos Profissionalizantes de Curta Duração (FIC). Aluno pode estar matriculado em uma etapa 

ou modalidade de ensino. 

**As matrículas atribuídas à Fundação Regional Educacional de Avaré (FREA) aparecem no Censo da Educação 

Superior, como Dependência Administrativa, a Rede Municipal, porém a referida instituição não pertence à 

administração da Secretaria Municipal da Educação.  

 

 Somando as matrículas de todas as redes de todos os níveis e modalidades de ensino, 

temos, no âmbito educacional geral do município, um valor aproximado de 26.560 matrículas.  

O atendimento na Educação Básica do município totaliza 20.044 alunos, distribuídos 

em três redes (Municipal, Estadual e Particular), sendo a Rede Municipal responsável por 

quase metade do atendimento: 
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Quadro – Atendimento Educacional – Educação Básica - 2013 

 

Rede de Ensino Nº de alunos Percentual 

*Rede Municipal 9.224 46% 

**Rede Estadual 7.710 38% 

**Rede Particular 3.110 16% 

Total de alunos 20.044 100% 
              Fonte: *S.M.E. Avaré, 2013; **Diretoria Regional de Ensino – Região de Avaré, 2013 

              ***EDUCACENSO/INEP, 2013 

              Elaboração: S.M.E. Avaré, 2013 

 

 Não estão computadas as matrículas na Educação Profissional (nível técnico) 

oferecidas pelas redes Estadual, Federal e Particular, pois as mesmas não entram no âmbito da 

Educação Básica. 

 Importante ressaltar que a Rede Federal no município de Avaré passou a admitir 

matrículas na Educação Profissional (nível técnico) a partir de 2011 e, a partir de 2012, em 

parceria com a Rede Estadual, passou a oferecer Ensino Médio Integrado, sendo os alunos 

matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual com cursos integrados, no contra turno, 

oferecidos pela Rede Federal.  

 A estruturação física das quatro redes na Educação Básica se constitui da seguinte 

maneira: 

 

Quadro – Número de Escolas de Educação Básica existentes no Município - 2013 

 

Rede de Ensino Nº de escolas 

Rede Municipal* 39 

Rede Estadual 10 

Rede Particular 11 

Rede Federal 01 

Total 61 
                                 *Incluídos dois prédios de entidades filantrópicas 

                                  Elaboração: S.M.E. Avaré, 2013 

 

 

II – OS NÚMEROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 

 A Rede Municipal atende cerca de 9.224 alunos, distribuídos na Educação Infantil 

(Creche e Pré-escola), no Ensino Fundamental I, na Educação de Jovens e Adultos (Etapa I e 

II) e Educação Especial, conforme tabela abaixo: 

 

 

 



9 
 

Tabela  – Rede Municipal – Atendimento Educacional - 2013 

 
Nível e Modalidade de Ensino Nº de alunos 

Educação Infantil (0-5 anos) 3.212 

Ensino Fundamental 5.279 

Educação Especial 169 

Educação de Jovens Adultos – Fundamental I 203 

Educação de Jovens Adultos – Fundamental II 361 

Total 9.224 
         Fonte: S.M.E. Avaré, 2013 

 

 Na tabela e gráfico seguintes, é apresentado o total de matrículas na Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, EJA e Educação Especial desde o ano de 1998 até 2013. O Processo de 

municipalização do Ensino Fundamental I foi o responsável pelo aumento significativo de 

matrículas no ano de 1999, ficando o município responsável gradativamente por esta etapa do 

ensino e à Rede Estadual coube a oferta de matrículas no Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio.  

 

Tabela  – Número Total de Matrículas da Rede Municipal (Educação Infantil e Ensino 

Fundamental – Etapa I, Educação de Jovens e Adultos I e II e Educação Especial)   

Período de 1998 a 2013 

 

Ano Nº de alunos 

1998 2.154 

1999 6.261 

2000 6.533 

2001 7.544 

2002 8.052 

2003 8.147 

2004 8.637 

2005 8.941 

2006 8.835 

2007 8.620 

2008 8.725 

2009 8.508 

2010 8.573 

2011 8.489 

2012 9.091 

2013 9.224 
                                        Fonte: EDUCACENSO/INEP, 2013 

                                        Elaboração: S.M.E. Avaré, 2013 
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Gráfico  – Número Total de Matrículas da Rede Municipal (Educação Infantil e Ensino 

Fundamental – Etapa I, Educação de Jovens e Adultos I e II e Educação Especial) – 

Período de 1998 a 2013 

 

 
   Elaboração: S.M.E. Avaré, 2013 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 A Educação Infantil divide-se em Creche (0 a 3 anos) e em Pré-escola (4 e 5 anos) e na 

Rede Municipal o atendimento é feito, na sua maioria, nos Centros de Educação Infantil 

(CEIs) e em algumas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs). Em 2013 foram 

atendidas 3.212 crianças, conforme Tabela a seguir: 

 

Tabela - Rede Municipal – Atendimento na Educação Infantil – 2013 

 

Etapa de Ensino Nº de alunos 

Creche (0 a 3 anos) 1.232 

Pré-escola (04 a 05 anos) 1.980 

Total 3.212 
                            Fonte: S.M.E. Avaré, 2013 
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Tabela – Número de Matrículas Educação Infantil – Rede Municipal   

 Período de 2001 a 2013 

 

Ano Creche (0 a 3 anos) Pré-escola (4 a 5 anos) Total 

2001 256 2.520 2.776 

2002 394 2.652 3.052 

2003 343 2.704 3.047 

2004 370 2.880 3.250 

2005 443 2.815 3.258 

2006 459 2.728 3.187 

2007 457 2.668 3.125 

2008* 668 1.374 2.042 

2009 621 1.500 2.121 

2010 820 1.786 2.606 

2011 950 1.786 2.736 

2012 1.498 1.933 3.431 

2013 1.634 1.909 3.543 
           *Início do Ensino de 9 anos 
                Fonte: S.M.E., 2013.           

 

 A partir do ano de 2008, deu-se o início do Ensino Fundamental de 9 anos, que passou 

a incluir alunos de 6 anos de idade no Ensino Fundamental, justificando a diminuição de 

alunos atendidos na pré-escola, a partir do referido ano. 

 Analisando separadamente os dois momentos da Educação Infantil (Creche e Pré-

escola), percebe-se um aumento considerável no atendimento em Creche a partir do ano de 

2012, saindo de menos de 1.000 atendimento, em 2011, para quase 1.500 em 2012. 

 

Gráfico – Número de Matrículas em Creches – Rede Municipal  

Período 2001 a 2013 

 

 

Elaboração: S.M.E., 2013. 
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 O grande desafio que o município enfrenta na Educação Infantil é o oferecimento de 

vagas na Creche, que ainda apresenta lista de espera, conforme Tabela a seguir: 

 

Tabela – Rede Municipal – Atendimento em Creche – Déficit de Vagas 

 

Déficit em 

2009 

Déficit em 

2012 

Déficit em 

2013 

Previsão de déficit 

2014 

1.305 663 742 36 

 Fonte: S.M.E., 2013. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 A Rede Municipal de Ensino atende os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º 

ano) nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEBs). 

 Na Tabela e Gráfico a seguir, apresenta-se o total de matrículas no Ensino 

Fundamental no período de 1999 a 2013 na Rede Municipal de Ensino. 

 

Tabela  – Número de Matrículas no Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)   

Período 1999 a 2013 

 
Ano Nº de alunos 

1999 2.958 

2000 3.230 

2001 3.675 

2002 3.940 

2003 4.065 

2004 4.333 

2005 4.488 

2006 4.510 

2007 4.393 

2008* 5.523 

2009 5.349 

2010 5.217 

2011 5.173 

2012 5.280 

2013 5.279 
                              *Início do Ensino de 9 anos 

                                      Fonte: EDUCACENSO/INEP, 2013           

                                      Elaboração: S.M.E. Avaré, 2013 
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Gráfico  - Número de Matrículas no Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)  

Período 1999 a 2013 

 

 
    Elaboração: S.M.E. Avaré, 2013 

 

 A partir de 2008, o número de matrículas no Ensino Fundamental teve o seu aumento 

justificado pela implantação do Ensino de 9 anos, que incluiu alunos de 6 anos nessa etapa de 

ensino. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 O diagnóstico da Educação de Jovens e Adultos no município de Avaré, a partir dos 

dados obtidos pelo Educacenso entre os anos 2000 a 2013, incluem as matrículas recebidas no 

Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio no período de 2000 a 2012. 

 A partir de 2010, a S.M.E. de Avaré passou a não mais atender o Ensino Médio da 

referida modalidade de ensino, repassando a função aos poucos (até finalizar o atendimento 

em 2012) para a Rede Estadual. O fato se deu devido a ajustes legais feitos com relação às 

prioridades de atendimentos de cada rede de ensino, pois como preconiza a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), no seu artigo 11, inciso V, é prioridade para o 
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necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos 

vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino” (BRASIL, 

1996). 

  

Tabela  – Número de Matrículas – Educação de Jovens e Adultos – EJA 

Período 2000 a 2013 

 
Ano Ensino Fundamental I e II Ensino Médio Total 

2000 656 307 963 

2001 791 302 1.093 

2002 740 326 1.066 

2003 718 317 1.035 

2004 739 315 1.054 

2005 848 347 1.195 

2006 826 312 1.138 

2007 799 303 1.102 

2008 799 361 1.160 

2009 705 333 1.038 

2010 469 281 750 

2011 498 82 580 

2012 380 - 380 

2013 564 - 564 
                        Fonte: EDUCACENSO/INEP, 2012            

 

Gráfico  – Número Total de Matrículas na Educação de Jovens e Adultos – Período de 

2000 a 2013 

 

        
Fonte: S.M.E. Avaré, 2013 
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 Com a não oferta do Ensino Médio na Educação de Jovens e Adultos da Rede 

Municipal, já era esperado uma queda no número de matrículas nessa modalidade de ensino, 

mas observando somente as matrículas no Ensino Fundamental (Quadro e Gráfico a seguir), 

percebe-se que há também uma queda significativa no número de matrículas, justamente após 

a retirada do Ensino Médio da Rede Municipal (ano de 2010). 

 Existem várias hipóteses para essa redução, desde a redução de pessoas com 

defasagem escolar no município, até a desmotivação dos alunos em prosseguir seus estudos 

em outra rede (no caso, Rede Estadual), que não a Rede Municipal. 

 Para testar as várias, é necessária uma investigação mais profunda da população 

matriculada na Educação de Jovens e Adultos, cruzamento com dados da Rede Estadual e 

formulação de propostas curriculares que atendam efetivamente o interesse dessa população.   

 

Gráfico – Número de Matrículas no Ensino Fundamental da Educação de Jovens e 

Adultos – Período 2000 a 2013 

 

 
 Fonte: S.M.E. Avaré, 2012 

 

 

 Para a matrícula inicial no ciclo II da EJA, no que tange à idade mínima para o 

ingresso, deverá seguir a Deliberação do Conselho Municipal da Educação (CME) nº04/2012. 

Importante salientar que essa deliberação segue a Resolução SE 16/2011 e Instrução CENP, 

de 06/08/2010. 
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 No município, Unidades Escolares que oferecem a modalidade são: 

 EMEB Dona Anna Novaes de Carvalho; 

 EMEB Fausto dos Santos Rodrigues; 

 EMEB Profª Norma Lília Pereira;   

 EMEB Orlando Cortez, somente com o 1º Segmento do Ensino Fundamental (1ª a 4ª 

série); 

 EMEB Profª Maria Theresa de Oliveira Picalho; 

 EMEB Profª Maria Nazareth Abs Pimentel; 

 EMEB Prof. Flávio Nascimento, com o 1º e 2º Segmento do Ensino Fundamental (1ª 

série a 4ª série e 5ª a 8ª série). 

 Todas as escolas contam com Sala de Informática, Biblioteca, Recursos de Multimídia. 

  Em 2014, algumas ações deverão ser implantadas nesta modalidade para que o 

trabalho pedagógico obtenha um melhor resultado junto aos alunos da EJA. Um dos 

principais problemas que enfrentamos é o da evasão escolar ou infrequência dos alunos. Num 

momento de decisões importantes em suas vidas, uma delas é a da retomada dos estudos para 

conclusão da escolaridade, estudos estes que foram interrompidos em algum momento pelos 

mais diferentes motivos, sem falar na parcela da população de jovens, adultos e idosos, ainda 

não alfabetizada. 

 Entretanto, uma parcela destes alunos não consegue permanecer na escola, seja pelo 

cansaço por mais um dia de trabalho, desinteresse, desmotivação ou mesmo por encontrarem 

uma escola pouco atraente para este público específico. Este público é formado por pessoas 

maduras com variadas experiências de trabalho e de vida, que trazem consigo práticas e 

valores já constituídos e também por uma parcela de jovens recém-saídos do ensino regular, 

prestes a entrar no mercado de trabalho. 

 Ambos os públicos trazem a expectativa de melhorar sua qualificação profissional, 

preparar-se para o primeiro emprego e, consequentemente, suas condições de vida. Neste 

sentido é que, como educadores, devemos sempre buscar melhorias através de ações que 

complementem nosso trabalho dentro e fora das salas de aula, o que certamente resultará 

numa educação de qualidade na EJA da rede municipal de ensino. 
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

 O Atendimento Educacional Especializado (AEE) complementa e/ou suplementa a 

formação do aluno, visando a sua autonomia. A Educação Especial se destina as pessoas com 

necessidades especiais no campo da aprendizagem, originados de uma deficiência física, 

sensorial, mental ou múltipla, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou 

super dotação. 

 Na Rede Municipal, atende-se nesta modalidade os alunos de Creche, Pré-escola, 

Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos. No ano de 2013, foram atendidos 169 

alunos, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro – Atendimento na Educação Especial – Rede Municipal  

 Período 2007 a 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fonte: S.M.E., 2013. 

                 

 Até o final do ano de 2008 a maioria dos alunos era matriculada na Educação Especial 

sem avaliação, a partir de 2009 houve uma reorganização na Educação Especial e os alunos 

que frequentam as Salas de Recursos Multifuncionais necessitam de avaliação específica ou 

laudo médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 
Alunos 

atendidos 

2007 124 

2008 222 

2009 155 

2010 121 

2011 168 

2012 184 

2013 169 
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Gráfico – Total de Atendimento na Educação Especial – Rede Municipal  Período 2007 a 

2013 

 

 
 Fonte: S.M.E. Avaré, 2013 

 

 Quanto à Rede Municipal de Ensino, podemos relatar o funcionamento de 10 Salas de 

Recursos Multifuncionais em funcionamento, 1 (uma) sala de Educação Especial na Fundação 

Padre Emílio Immos e dois professores itinerantes atendendo uma média de 165 alunos com 

deficiência física, sensorial, intelectual e transtornos globais de desenvolvimento. 

 Para o ano de 2013 o MEC disponibilizou para o município mais 9 (nove)  Salas de 

Recursos Multifuncionais, contamos ainda com um Centro de Atendimento ao Educando que 

tem por objetivo realizar atendimento multidisciplinar dos alunos da Rede Municipal de 

Ensino. 

 

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL EM LARGA ESCALA 

 

 O instrumento utilizado para avaliar a qualidade da educação básica brasileira é o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Este instrumento foi criado pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas em Educação “Anísio Teixeira” (INEP) em 2007 e representa 

a iniciativa de reunir num só indicador, dois conceitos igualmente importantes para a 

qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações.  

 O indicador é calculado a partir dos dados sobre a aprovação escolar, obtidos no Censo 
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Escolar e médias de desempenho nas avaliações do INEP, o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – 

para os municípios.  

 Para efeitos de diagnóstico, serão apresentados os dados produzidos pelo IDEB para o 

município de Avaré, com comparações aos índices estadual e federal. 

 

Quadro – Brasil: IDEB Observado dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental nas esferas 

administrativas 

 

 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 
IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

Total  3.8  4.2 4.6 5.0 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0 

Dependência Administrativa 

Pública  3.6  4.0 4.4 4.7 3.6 4.0 4.4 4.7 5.8 

Estadual  3.9  4.3 4.9 5.1 4.0 4.3 4.7 5.0 6.1 

Municipal  3.4  4.0 4.4 4.7 3.5 3.8 4.2 4.5 5.7 

Privada  5.9  6.0 6.4 6.5 6.0 6.3 6.6 6.8 7.5 

          Fonte: MEC/INEP, 2013. 

 

 
Quadro – IDEB Observado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Estado de São 

Paulo 

 
 Ideb Observado Metas Projetadas 

Estado

 

2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

São 
Paulo 

4.5 4.8 5.3 5.4 4.6 4.9 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6 

Fonte: MEC/INEP, 2013. 

 

 
Quadro – IDEB Observado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Município de 

Avaré 

 

Ideb Observado Metas Projetadas 

Município

 

2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

AVARE 4.5 4.9 5.5 5.6 4.6 4.9 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6 

Fonte: MEC/INEP, 2013. 
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Gráfico – Relação IDEB Observado e IDEB Projetado - Avaré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: S.M.E. Avaré, 2013 

 

 Comparando-se os dados dos IDEBs observados no Brasil, no Estado de São Paulo e 

no município de Avaré, temos a seguinte configuração: 

 

Gráfico – Comparação do IDEB Nacional, Estadual e Municipal. 

 

 
            Fonte: S.M.E. Avaré, 2013 

 

 Importante ressaltar que, neste ano de 2013, foi realizada a avaliação que compõe o 

índice do IDEB, que terá o seu cálculo apresentado ao longo do ano de 2014 e provavelmente 

estará na próxima edição do anuário. 
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantado em 1955, garante, 

por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a 

educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e 

adultos e educação especial) matriculados em escolas públicas e filantrópicas. Seu objetivo é 

atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, 

contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar 

dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. 

 Conforme disposto no artigo 7º da Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre a alimentação 

escolar, e no artigo 7º da Resolução do FNDE nº 38/2009, que regulamenta alguns itens da lei, 

os estados poderão transferir a seus municípios a responsabilidade pelo atendimento aos 

alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais de ensino localizados nas respectivas 

áreas de jurisdição e, nesse caso, autorizar o repasse de recursos do FNDE. 

 O atendimento nutricional nas redes públicas de ensino no município de Avaré abrange 

os alunos de todos os níveis e modalidades de ensino das redes Municipal e Estadual, 

totalizando 45.460 refeições servidas diariamente, conforme Tabela a seguir: 

 

Tabela - Atendimento Nutricional por Rede de Ensino - 2013 

 
Rede de Ensino Nº de refeições diárias 

Rede Municipal* 30.660 

Rede Estadual** 14.800 

Total de refeições diárias 45.460 
                  Fonte: Departamento de Nutrição Escolar da S.M.E. Avaré, 2013 

                  Elaboração: S.M.E. Avaré, 2013 

  *Refeições fornecidas aos alunos de Creche, Pré-escola, Ensino Fundamental I, Escola de Tempo 

Integral e Educação de Jovens e Adultos I e II. 

      ** Refeições fornecidas aos alunos de Ensino Fundamental II, Ensino Médio, ETEC “Prof. Fausto 

Mazzola” e Educação de Jovens e Adultos (Ensino Médio). 

 

 Multiplicando as 45.460 refeições diárias pelos 200 dias letivos de aula obrigatórios 

por Lei (LDB 9394/96), o número de refeições fornecidas pelo Departamento de Nutrição 

Escolar durante o ano chega a 9.092.000 (nove milhões e noventa e duas mil) refeições/ano. 

 

 

 

 

http://www.fnde.gov.br/index.php/downloads/resolucoes2009/57-res03816072009/download
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TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) foi instituído 

pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o acesso e a 

permanência nos 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 estados, Distrito Federal e municípios. 

 Com a publicação da Medida Provisória 455/2009 – transformada na Lei no 11.947, 

de 16 de junho do mesmo ano, o programa foi ampliado para toda a educação básica, 

beneficiando também os estudantes da educação infantil e do ensino médio residentes em 

áreas rurais. 

 O município de Avaré possui convênio com a Secretaria de Estado da Educação 

(SEE-SP) para fornecer transporte escolar para os alunos da Rede Estadual. O transporte 

escolar também é feito através da cessão de passe escolar pela Secretaria Municipal da 

Educação, onde o aluno utiliza as linhas de ônibus da rede regular de transporte público do 

município.  

 Logo, são transportados alunos da Rede Municipal (Educação Infantil – Etapas I e II; 

Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano; e Educação de Jovens e Adultos I e II), alunos da Rede 

Estadual (Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano; Ensino Médio; Educação de Jovens e 

Adultos – Ensino Médio; Centro de Estudo em Línguas – C.E.L.; ETEC “Prof. Fausto 

Mazzola”) e alunos da Rede Federal (Instituto Federal de São Paulo – IFSP) totalizando, 

assim, cerca de 4.213 alunos atendidos, conforme demonstrado na Tabela a seguir. 
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Tabela – Atendimento do Transporte Escolar  – Número de Alunos por Tipo de 

Transporte – 2013 

 

Número de Alunos por 

etapa/modalidade de ensino 

Veículos 

Fretados 

Frota 

Municipal 

Passe 

Escolar 
Total 

Ed. Infantil 

Etapas I e II 
27 126 - 153 

Ens. Fundamental 

1º ao 5º ano 
291 602 - 893 

Ens. Fundamental 

6º ao 9º ano 
267 509 635 1.411 

Ens. Fundamental 

6º ao 9º ano + C.E.L. 
- 5 39 44 

Ensino Médio 43 188 687 918 

Ens. Médio + C.E.L. - 2 31 33 

EJA (Ens. Fund. e Médio) - 53 201 254 

C.E.L. - - 114 114 

ETEC / IFSP 7 16 370 393 

TOTAL 635 1.501 2.077 4.213 

 

 A Secretaria Municipal da Educação possui 61 veículos na sua frota escolar, divididos 

em quatro tipos: kombi, van, micro-ônibus e ônibus, sendo que estão em bom estado e em 

funcionamento, até dezembro de 2013, 37 veículos (conforme Tabela a seguir). O restante, 24 

veículos, estão sem condição de uso, visto que os mesmo serão encaminhados para leilão.  

  

Tabela - Atendimento no Transporte Escolar – Frota Própria – Veículos em 

Funcionamento 

 
Tipo de Veículo Nº de veículos 

Kombi 15 

Micro-ônibus 12 

Ônibus 05 

Van 05 

  Total de veículos 37 
                                     Fonte: Departamento de Transporte Escolar  - S.M.E. Avaré, 2013 

                                     Elaboração: S.M.E. Avaré, 2013 
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 O atendimento também é feito com frota terceirizada para que toda a população 

estudantil seja atendida adequadamente. A referida frota conta com os seguintes veículos: 

 

Tabela - Atendimento no Transporte Escolar – Frota Terceirizada – 2013  

 
Tipo de Veículo Nº de veículos 

Ônibus 08 

Micro-ônibus 03 

   Total de veículos 11 
                            Fonte: Departamento de Transporte Escolar  - S.M.E. Avaré, 2013 

 

 

CENTRO DE ATENDIMENTO AO EDUCANDO “PROFª MARIA JOSÉ DE 

ARAÚJO” 

 

 No ano de 2013, o Centro de Atendimento ao Educando “Profª Maria José de Araújo”, 

conhecido também por Centrinho, contou com uma estrutura de pessoal formada por Equipe 

Multidisciplinar (Assistente Social, Fonoaudióloga e Psicóloga), uma escriturária e um 

auxiliar de serviços gerais. 

  As ações realizadas pelos profissionais da Equipe Multidisciplinar foram as seguintes: 

 Triagens: realizadas nas diversas áreas de atuação do Centrinho, com a finalidade de 

colocar os pacientes da lista de espera em ordem de prioridade por gravidade do 

distúrbio apresentado e real necessidade de intervenção; 

 Avaliação Multidisciplinar: entrevista dos pais ou responsável legal com a Equipe 

Multidisciplinar, com a finalidade de se obter uma visão global da criança e detectar as 

defasagens nas diversas áreas de atuação do Centrinho; 

 Avaliações e Tratamento: realizados nas áreas específicas de assistência social, 

fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia para suprir as necessidades detectadas nas 

triagens e avaliações multidisciplinares; 

 Orientações: na área de Assistência Social são realizadas orientações e 

acompanhamentos para melhor efetividade e adesão aos tratamentos efetuados; 

 Orientações para os pais: realizadas por todos os profissionais de acordo com as 

necessidades apresentadas; 

 Reuniões Multidisciplinares e Estudos de Casos: realizadas semanalmente para 

discussões e estudos de casos e das patologias apresentadas, para direcionar os 
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atendimentos, orientações e encaminhamentos necessários para a melhor solução dos 

casos; 

 Encaminhamentos (Quadro abaixo): 

 Sociais: realizados pela Assistente Social para as famílias em situação 

de vulnerabilidade para o CAPS, CRAS, SEMADS, para que se 

realizem as intervenções necessárias; 

 Médicos: para as especialidades médicas: neurologia, pediatria, 

otorrinolaringologia, oftalmologia e outros; 

 Para outros profissionais da saúde: que atendem no Centro de 

Saúde de Avaré, tais como fonoaudióloga e psicóloga. 

 Visitas domiciliares: realizadas pela Assistente Social para averiguações das reais 

condições sociais das famílias e também para realizar orientações a respeito dos 

tratamentos realizados pelas crianças; 

 Visitas às escolas: realizadas pela fisioterapeuta com a finalidade de triar as crianças 

de 0 a 2 anos com atraso do desenvolvimento neuromotor. Também foram realizadas 

orientações para as Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs) para que 

estimulassem as crianças visando o melhor para o seu desenvolvimento neuromotor. 

 

Quadro – Número de Encaminhamentos – 2013 

 

Setor Encaminhado Quantidade 

Otorrinolaringologia 09 

Oftalmologia 02 

Neurologia 25 

Pediatria 01 

Psicologia 01 

CAPS 01 

Neuropediatria UNESP 02 

BPC 02 

CRAS – Bolsa Família 05 

SORRI 02 

TOTAL 50 

     Fonte: C.A.E. “Profª Maria José de Araújo”, 2013. 

     Elaboração: S.M.E. Avaré, 2013. 
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ESTRUTURA – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 
 A Secretaria Municipal de Educação está estruturada da seguinte forma: 

 

Tabela – Rede Municipal – Estrutura Física - 2013 

 
Nível de Ensino Nº de Estabelecimentos 

Centro de Educação Infantil (C.E.I.)* 15 

Escola Municipal de Educação Básica 

(E.M.E.B.) 
24 

Centro de Atendimento ao Educando 01 

Secretaria Municipal da Educação - Sede 01 

TOTAL 41 
             *Incluídos dois Centros de Educação Infantil Filantrópicos 

                  Elaboração: S.M.E. Avaré, 2013 

 
 

 A atual administração da Secretaria Municipal da Educação se compõe: 

 

Quadro – Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal da Educação 

 
Setores 

Gabinete do Secretário, Diretor Administrativo e Pedagógico e 

Assessor Técnico Pedagógico 

Supervisão e coordenação de Educação Infantil 

Supervisão e coordenação de Ensino Fundamental 

Supervisão e coordenação de Educação de Jovens e Adultos 

Coordenação de Professores de Educação Básica II 

Coordenação de Educação Especial 

Psicopedagogos 

Departamento Administrativo 

Departamento de Transporte Escolar 

Departamento de Nutrição Escolar 

Almoxarifado 
                     Fonte: S.M.E. Avaré, 2013 

 
 O quadro de pessoal, com as respectivas denominações dos cargos existentes na folha 

de pagamento e o número de funcionários, é apresentado a seguir: 
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Tabela – Composição de Pessoal da Secretaria Municipal da Educação - 2013 

 
Categoria Nº de funcionários 

Supervisor de Ensino 04 

Diretor de Escola 37 

Professor de Educação Básica I 292 

Professor de Educação Básica II 89 

Professor de Educação Especial 15 

Professor Adjunto 79 

Professor Monitor 06 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (A.D.I.) 122 

Pajem 06 

Cozinheiro 121 

Escriturário 26 

Inspetor de Alunos 31 

Monitor 35 

Condutor de Veículo Escolar 51 

Servente (Limpeza) 59 

Lavadeira 03 

Auxiliar de Serviços Diversos 29 

Vigia 10 

Padeiro 03 

Total 1.018 
               Fonte: Departamento de Recursos Humanos da P.M Avaré, 2013. 

               Elaboração: S.M.E. Avaré, 2013 

 
 Importante salientar que existem as funções de confiança que compõem a classe de 

especialistas da Educação presentes no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da 

Educação Básica Municipal, que é preenchido por professores efetivos que se afastam dos 

seus cargos de origem para exercer funções como: 

 

Tabela – Função de Confiança – SME – 2013 

 

Função Quantidade 

Assessor Técnico Pedagógico 01 

Coordenador Técnico Pedagógico 04 

Vice-diretor de Escola 17 

Professor-coordenador Pedagógico 42 

Assessor Técnico em Psicopedagogia 05 
                     Fonte: S.M.E. Avaré, 2013 
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III – GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

1. Dimensão 01 – Gestão Educacional 

 

 Abrange ações nas áreas de: a) Gestão democrática: articulação e desenvolvimento do 

Sistema Municipal de Ensino; b) Gestão de Pessoas; c) Gestão de Finanças; d) Conhecimento 

e utilização de informação; e) Comunicação e interação com a sociedade. 

 

Ações realizadas em 2013: 

 

1.1 Elaboração de comissão para revisão do Plano Municipal de Educação (PME) e 

estruturação do texto-base; 

1.2 Reorganização do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB); 

1.3 Envio de conselheiros do Conselho Municipal da Educação (CME) para participar dos 

encontros Estadual e Nacional da União dos Conselhos Municipais da Educação 

(UNCME); 

1.4 Incentivo e orientação para a criação dos Conselhos Escolares (CE) nas Unidades de 

Ensino do município (U.E); 

1.5 Incentivo e ampliação da participação da agricultura familiar do município no 

oferecimento da merenda escolar, de acordo com a Resolução nº 26, de 17 de junho de 

2013, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação 

básica no âmbito do Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE), elaborado pelo 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino (FNDE); 

1.6 Elaboração de comissão para revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da 

Educação Básica Municipal e do Estatuto do Magistério Público Municipal. 

1.7 Iniciado, através da Empresa Fiorilli, o sistema informatizado de gestão escolar da 

Secretaria Municipal da Educação e das Unidades Escolares do município, que permitirá 

o acompanhamento em tempo real de informações da vida escolar dos alunos, cadastro 

de professores e funcionários de cada U.E. municipal. 

1.8 Levantamento da situação administrativa de pessoal e infraestrutura de todas as U.Es. do 

município, através da elaboração do Plano de Desenvolvimento da Educação interativo 
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(PDE interativo), ferramenta eletrônica utilizada pelo Ministério da Educação (MEC) 

para acompanhamento das escolas de todo o país; 

1.9 Início do Levantamento da Situação Escolar (LSE) das U. Es. Do município; 

1.10 Início do levantamento dos dados sobre analfabetismo e escolaridade de jovens e adultos 

residentes no município; 

1.11 Estabelecimento de parcerias externas, sem custos, para a realização de atividades 

complementares que visam à formação integral dos alunos. Parcerias estabelecidas em 

2013: CCR – SPVias, Faculdade Sudoeste Paulista (FSP), Secretaria Municipal da Saúde 

(Programa “Saúde na Escola”); 

1.12 Implantação do Programa “Família na Escola”, através de palestras de interesse da 

comunidade. 

 

Plano de ações – 2014 

 

1.1 Finalização do Plano Municipal de Educação (PME) – 2014 a 2024; Realização de 

Audiências Públicas; Aprovação do texto na Câmara Municipal de Vereadores e 

publicização do documento; 

1.2 Reelaboração do Regimento Interno do Conselho Municipal da Educação (CME); 

1.3 Envio de conselheiros da CME para participar dos Encontros Estadual e Nacional da 

União Nacional dos Conselhos Municipais da Educação (UNCME); 

1.4 Qualificação dos conselheiros do CME através de curso oferecido pela UFSCar; 

1.5 Qualificação da equipe de Supervisão de Ensino da SME para implementar e acompanhar 

os Conselhos Escolares; 

1.6 Elaboração do Projeto Pedagógico (PP) das U.Es. e sua inserção e acompanhamento no 

PDE Interativo; 

1.7 Elaboração da Proposta Pedagógica e revisão do Regimento da Secretaria Municipal da 

Educação para subsidiar as escolas na formulação do seu Projeto Pedagógico (PP); 

1.8 Readequação de cardápio e ampliação do atendimento nutricional escolar, através da 

contratação, via concurso público, de nutricionistas, de acordo com a Resolução nº 26, de 

17 de junho de 2013, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos 

da educação básica no âmbito do Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE), 

elaborado pelo do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino (FNDE) – Valor 

aproximado da ação: 6 milhões de reais; 

1.9 Previsão – necessidade de servidores para 2014: 
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Cargo Quantidade 

Agente Administrativo (Escriturário) 09 

Oficial de Manutenção e Serviços 10 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) 20 

Padeiro 03 

 

1.10 Previsão – necessidade de professores para 2014: 

 

Cargo Quantidade 

Professor de Educação Básica II – Educação Física 02 Contratados 

Professor de Educação Básica II – Inglês 01 Efetivo e 03 Contatados 

Professor de Educação Básica II – Artes 01 Efetivo e 03 Contratados 

Professor Adjunto 20 

 

 1.11 Término da revisão; Formulação de Projeto de Lei; Aprovação na Câmara Municipal de 

Vereadores e publicização Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Educação 

Básica Municipal e do Estatuto do Magistério Público Municipal; 

1.12 Aquisição de serviço de internet par as U.Es. que ainda  não possuem e término da 

implantação do sistema informatizado de gestão escolar; 

1.13 Monitoramento situação administrativa de pessoal e infraestrutura de todas as U.Es. do 

município, através do acompanhamento do PDE Interativo; 

1.14 Levantamento da LSE das U.Es. do município; 

1.15 Elaboração e implantação de ações a partir de estudos (administrativos, jurídicos e 

financeiros) feitos na área de Gestão de Pessoas – servidores da Secretaria Municipal da 

Educação – para readequação, através da reestruturação técnica administrativa em 

qualificação profissional e aperfeiçoamento no ambiente de trabalho. Ações por meio de 

informações, instruções e dicas a cada responsável por U.E. dos direitos, deveres e 

obrigações de cada profissional do quadro; 

1.16 Tabulação de dados e formulação de ações de incentivo às matrículas na EJA; 

1.17 Designação de funcionário do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal 

para a utilização do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação 

(SIOPE); 

1.18 Análise e divulgação dos resultados das avaliações de larga escala produzidas pelo 

Ministério da Educação – MEC; 

1.19 Continuação das parcerias externas (CCR SPVias; FSP) e estabelecimento de parcerias 

com as Secretarias Municipais de Esporte e da Secretaria Mun. Cultura (Programa Mais 

Educação) e Secretaria Municipal da Saúde; 
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1.20 Promoção de atividades lúdicas esportivas e culturais em parceria com a Secretaria Mun. 

do Esporte, nas dependências da U.E., principalmente em bairros mais carentes; 

1.21 Aperfeiçoamento do Programa Família na Escola, com o acréscimo de atividades 

culturais, como “Cinema na Escola”.  

 

2. Dimensão 02 – Formação de Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio Escolar 

 

 Abrange ações nas áreas de: a) Formação inicial de Professores da Educação Básica; 

b) Formação continuada de Professores da Educação Básica; c) Formação de Professores da 

Educação Básica para atuação em educação especial, escolas do campo; d) Formação de 

profissionais da Educação e outros representantes da comunidade escolar. 

  

Ações realizadas em 2013: 

 

2.1 Execução das seguintes formações: 

 - Formação pela Escola – engloba profissionais da Educação, conselheiros e 

comunidade; 

 - Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) – professores dos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental; 

 - Proinfo – formação na área de informática – módulos 1 e 2; 

 - Pró-Letramento de Matemática – para professores de 1º ao 5º ano; 

 - Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) – aberta a todos os professores e auxiliares de 

desenvolvimento infantil (ADIs); 

 - Formação para cozinheiras dada pela equipe de Nutrição Escolar (nutricionistas); 

 - Programa Ler e Escrever – formação dada pela Secretaria de Estado da Educação 

para professores PEB – I (1º ao 5º ano); 

 - Formação continuada da Equipe Pedagógica (tutores) para multiplicar o conteúdo do 

PNAIC – curso fornecido pela UNESP – Campus de Assis-SP. 
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Plano de ações – 2014  

 

2.1 Previsão de formação: 

 - Continuação da Formação pela Escola – para profissionais da Educação, conselheiros 

e comunidade; 

 - Continuação da formação para o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) – com professores dos três primeiros anos do Ensino Fundamental; 

 - Proinfo – continuação da formação nos módulos 1 e 2 e início do módulo 3; 

 - Continuação da formação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) – para todos os 

professores e auxiliares de desenvolvimento infantil (ADIs); 

 - Ampliação do curso de formação para cozinheiras dada pela equipe de Nutrição 

Escolar (nutricionistas); 

 - Continuação do convênio com a Secretaria de Estado da Educação para ministrar 

curso de formação para o Programa Ler e Escrever – para professores PEB – I (1º ao 

5º ano); 

 - Formação para professores PEB – II das áreas de Inglês, Artes e Educação Física; 

 - Formação para ADIs – dada pela coordenação de Creche da Secretaria Municipal da 

Educação; 

 - Formação para gestores da rede municipal; 

 - Formação para professores de Educação Especial – desenvolvimento de práticas 

educacionais inclusivas; 

 - Capacitação dos funcionários (auxiliar administrativo) das U.Es. para manuseio do 

sistema de informações na Educação; 

 - Continuação da formação da Equipe Pedagógica (tutores) para multiplicar o 

conteúdo do PNAIC. 

 

3. Dimensão 03 – Práticas Pedagógicas e Avaliação 

 

 Engloba ações nas áreas de: a) Organização da Rede de Ensino; b) Organização das 

práticas pedagógicas; c) Avaliação da aprendizagem dos alunos. 
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Ações realizadas em 2013: 

 

3.1 Formulação de Plano para implantação de escolas em tempo integral na rede municipal de 

ensino, através de adesão ao Programa Mais Educação do Ministério da Educação 

(MEC). As escolas municipais foram pré-selecionadas para aderirem ao Programa 

pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da 

Educação (SIMEC), através do cruzamento de informações do Bolsa Família, Índice 

do IDEB da escola e nível de vulnerabilidade social da região da escola e tendo a 

presença obrigatória de todas as escolas situadas na zona rural. Foram selecionadas 

sete escolas da rede municipal: 

 

Nome da Escola Macrocampo/Atividade 

EMEB “Profª. Norma Lília Pereira” 

1) Educação Ambiental: Horta 

Sustentável; 

2) Cultura, Artes e Educação: Danças; 

3) Esporte e Lazer: Futsal; 

4) Esporte e Lazer: Karatê; 

5) Cultura, Artes e Educação: Teatro; 

6) Acompanhamento Pedagógico 

(Obrigatório): Alfabetização/Letramento. 

EMEB “Profª. Celina Villela Duarte 

Bruno” 

1) Esporte e Lazer: Basquete; 

2) Esporte e Lazer: Judô; 

3) Cultura, Artes e Educação: Capoeira; 

4) Acompanhamento Pedagógico 

(Obrigatório): Campos do Conhecimento.  

EMEB “Profª. Evani Elaine Battochio 

Casolato” 

1) Esporte e Lazer: Basquete; 

2) Esporte e Lazer: Futsal; 

3) Agroecologia: Canteiros Sustentáveis; 

4) Acompanhamento Pedagógico 

(Obrigatório): Campos do Conhecimento. 

EMEB “Orlando Cortez” 

1) Educação Ambiental: Horta 

Sustentável; 

2) Cultura, Artes e Educação: Danças; 
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3) Esporte e Lazer: Futsal; 

4) Esporte e Lazer: Xadrez Tradicional; 

5) Cultura, Artes e Educação: Artesanato; 

6) Acompanhamento Pedagógico 

(Obrigatório): Matemática. 

EMEB “Salim Antonio Curiati” 

1) Esporte e Lazer: Basquete; 

2) Cultura, Artes e Educação: Leitura e 

Produção Textual; 

3) Cultura, Artes e Educação: Teatro; 

4) Comunicação, Uso de Mídias e 

Tecnologia: Tecnologias Educacionais; 

5) Acompanhamento Pedagógico 

(Obrigatório): Matemática. 

6) Acompanhamento Pedagógico 

(Obrigatório): Alfabetização/Letramento. 

EMEB “Moacyr Parise Correia” 

1) Esporte e Lazer: Xadrez Tradicional; 

2) Esporte e Lazer: Futsal; 

3) Cultura, Artes e Educação: Brinquedos 

e Artesanato Regional; 

4) Acompanhamento Pedagógico 

(Obrigatório): Campos do Conhecimento. 

EMEB “Profª Elizabeth de Jesus 

Freitas” 

1) Esporte e Lazer: Futsal; 

2) Cultura, Artes e Educação: Artesanato; 

3) Cultura, Artes e Educação: Teatro; 

4) Comunicação, Uso de Mídias e 

Tecnologia: Tecnologias Educacionais; 

5) Esporte e Lazer: Judô; 

6) Acompanhamento Pedagógico 

(Obrigatório): Língua Portuguesa – ênfase 

na leitura e produção de texto. 

 

Importante acrescentar que a EMEB “Norma Lília Pereira” e a EMEB “Profª. Alzira 

Pavão” (que não está contemplada pelo Programa Mais Educação) já funcionam em tempo 
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integral com recursos provenientes do próprio município, atendendo os alunos em horário 

regular das 7h00 às 11h30 e com atividades variadas até as 16h00. 

 Para o Programa Mais Educação, as escolas (exceto a EMEB “Norma Lília Pereira”) 

funcionarão da seguinte forma: 

Para atendimento de alunos do período matutino: 

Ensino Regular Das 7h00 às 11h30  

Almoço Das 11h30 às 12h00  

Oficinas Das 12h00 às 14h00  

 

Para atendimento de alunos do período vespertino: 

Oficinas Das 10h00 às 12h00  

Almoço Das 12h00 às 12h30 

Ensino Regular Das 12h30 às 17h00 

 

 A grade horária das atividades planejadas será montada por cada escola para o ano de 

2014. 

3.2 Atendimento Educacional Especial (AEE): aumento do número de salas de recursos na 

rede municipal; 

3.3 Atendimento Educacional Especial (AEE): abertura de Edital de concurso para 

contratação de professor de Educação Especial para o ano de 2014; 

3.4 Ações para a Alfabetização: 

 - Implantação do Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) – 

metodologia específica para alfabetizar crianças até os 8 anos de idade; 

 - Continuação das ações do Programa Ler e Escrever; 

3.5 Implantação do Projeto Reforço Escolar para alunos com dificuldade de aprendizagem; 

3.6 Tecnologia Educacional - aulas de Informática para alunos do Ensino Fundamental (1º ao 

5º ano), Educação Infantil (Etapas I e II) e Educação de Jovens e Adultos I e II. 

 

Plano de ações – 2014  

 

3.1 Execução do Programa Mais Educação – Escola de tempo integral; 

3.2 Pleitear junto ao MEC, a inclusão de mais escolas no Programa Mais Educação; 
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3.3 Remanejamento de alunos da 2º Etapa da Educação Infantil de alguns Centros de 

Educação Infantil (CEIs) para as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) 

para atendimento integral. EMEBs em 2014: EMEB “Maria Nazareth Abs Pimentel”, 

EMEB “Duílio Gambini” (também 1º ano do ensino fundamental), EMEB “Prof. 

Clarindo Macedo”, EMEB “Prof. Carlos Papa”, EMEB “José Rebouças de Carvalho” 

e EMEB “Flávio Nascimento”; 

3.4 Atendimento Educacional Especializado (AEE): aguardando comunicação do MEC sobre 

as salas de recursos já pedidas em 2013; 

3.5 Elaboração de proposta curricular para a Rede Municipal de Ensino; 

3.6 Ações para Alfabetização: continuação da política do PNAIC e do Programa Ler e 

Escrever, visando a alfabetização de todos os alunos da rede; 

3.7 Ampliação do projeto Reforço Escolar para todas as U.Es. 

 

4. Dimensão 04 – Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos 

 

 Engloba as áreas de: a) Instalações físicas da Secretaria Municipal da Educação; b) 

Condições da rede física escolar; c) Uso de Tecnologias; d) Recursos pedagógicos para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas. 

 

Ações realizadas em 2013: 

 

4.1 Infraestrutura física e material da Secretaria Municipal da Educação: 

 - Aquisição de geladeira, fogão e dois bebedouros; 

 - Aquisição de 08 telefones sem fio. 

4.2 Aquisição e implantação de internet banda larga nas U.Es.; 

4.3 Infraestrutura das U.Es.: 

4.3.1 Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs): 

 - Conclusão da reforma da EMEB “Duílio Gambini”; 

 - Conclusão da ampliação e reforma da EMEB “Zainy Zequi”; 

 - Início da cobertura da quadra poliesportiva e construção de vestiário na EMEB 

“Fausto dos Santos Rodrigues”; 

 - Início da construção de sanitários na quadra poliesportiva da EMEB “Prof. Clarindo 

Macedo”; 
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 - Início de elaboração de documentação (planilhas, projeto arquitetônico, etc) de obras 

para o cadastro do PAR-FNDE de quatro U.Es. do município: EMEB “Profª Norma 

Lília Pereira”; EMEB “Prof. Ulisses Silvestre”; EMEB “Fausto dos Santos 

Rodrigues”; EMEB “Orlando Cortez”. 

4.3.2 Centros de Educação Infantil (CEIs): 

 - Ampliação do CEI “Dona Bidunga”; 

 - Finalização da reforma e pintura e início da ampliação do CEI “Geraldo Benedete”; 

4.4 Acessibilidade das U.Es. através do Programa “Escola Acessível”, vinculado ao Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE) – MEC, cujo objetivo é a adequação arquitetônica 

para a acessibilidade das U.Es. do município. 

4.4.1 U.Es. que tiveram Plano Executado e Obras Concluídas em 2013: 

  - EMEB ‘Orlando Cortez”; 

  - EMEB “Profª. Norma Lília Pereira”; 

  - EMEB “Profª Maria Nazareth Abs Pimentel”; 

  - EMEB “Prof. Carlos Papa”; 

  - EMEB “Dona Anna Novaes de Carvalho”; 

   EMEB “Salim Antônio Curiati”. 

4.4.2 U.Es. que tiveram o Plano Elaborado aprovado pelo MEC em 2013: 

  - CEI “José Maria Porto”; 

  - CEI “Geraldo Benedete”; 

  - EMEB “Evani Battochio Casolato”; 

  - EMEB “Fausto dos Santos Rodrigues” 

  - EMEB “José Rebouças de Carvalho”; 

  - EMEB “Zainy Zequi”; 

  - EMEB “Ulisses Silvestre”.  

4.5 Adesão ao Programa “Escola do Campo” – MEC, que atende as três escolas da zona rural 

e visa, através de suporte financeiro, a adequação da infraestrutura e aquisição de 

materiais permanentes e de custeio; 

4.6 Aquisição de materiais permanentes e equipamentos escolares para as U.Es do município 

(Recursos Próprios): fogões, máquinas de lavar roupa, antenas de rádio para internet, 

divisórias, computadores, carteiras, geladeiras, material de papelaria, entre outros; 

4.7 Assinatura do Termo de Adesão com o FNDE (Programa PAR) para aquisição de 

mobiliário escolar para a EMEB “Carlos Papa”; 
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4.8 Transporte Escolar: aquisição de veículos através do Programa PAR – FNDE: 04 ônibus 

rural; 

4.9 Transporte Escolar: aquisição de veículos com recursos próprios: 02 vans; 

4.10 Recursos Pedagógicos: 

 - Aquisição de materiais – apostilas do Sistema SEFE e apostilas do Sistema Aprova 

Brasil para alunos do Ensino Fundamental; 

 - Aquisição de material – apostila do Sistema SEFE para alunos da Educação Infantil 

(Etapas I e II); 

 - Aquisição de materiais pedagógicos diversos para Ensino Fundamental e Educação 

Infantil; 

 - Aquisição de materiais para as Salas de Recurso. 

4.11 Serviços: 

 - Locação de máquinas copiadoras para todas as U.Es.; 

 - Serviços de manutenção em geral (consertos de máquinas, troca de vidros, limpeza 

de caixa d’agua, dedetização, recarga de extintores, entre outros); 

4.12 Aquisição de uniformes escolares para todos os alunos da rede; 

4.13 Aquisição de kits escolares para todos os alunos da rede. 

 

Plano de ações – 2014  

 

4.1 Infraestrutura física e material da Secretaria Municipal da Educação (SME): 

 - Aquisição de veículo automotivo para uso da SME; 

 - Aquisição de mobiliário para a SME; 

 - Aquisição de mobiliário, equipamento de som, projetor e computador para sala de 

reuniões (Limosan); 

 - Adequação arquitetônica para acessibilidade do prédio da SME; 

 - Pleitear junto ao MEC, o Núcleo Tecnológico Educacional a ser implantado no 

Centro de Atendimento ao Educando “Profª. Maria José de Araújo”; 

4.2 Aquisição e implantação de internet banda larga nas U.Es. que ainda não possuem; 

4.3 infraestrutura das U.Es.: 

4.3.1 Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs): 

 - Finalização da cobertura da quadra poliesportiva e construção de vestiário na EMEB 

“Fausto dos Santos Rodrigues”; 
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 - Finalização da construção de sanitários na quadra poliesportiva da EMEB “Prof. 

Clarindo Macedo”; 

 - Retomada da obra de ampliação, reforma e pintura da EMEB “Maria Thereza de 

Oliveira Picalho”; 

 - Início da construção e cobertura da quadra poliesportiva da EMEB “Profª. Norma 

Lília Pereira”; 

 - Início da reforma do Centro de Atendimento ao Educação “Profª. Maria José de 

Araújo”; 

 - Elaboração de documentação (planilha de custos, projeto arquitetônico, etc) para 

inserção no Programa PAR – FNDE das seguintes obras já cadastradas: 

Nome da Escola 
Tipo de 

obra 
Subação 

EMEB “Celina Vilela Duarte Bruno” 

 (Costa Azul) 
Ampliação 

Cobrir, por meio de assistência 

financeira do FNDE/MEC (emenda 

parlamentar), quadra de esportes 

existente em unidade escolar da rede 

municipal de ensino. 

EMEB “Celina Vilela Duarte Bruno” 

 (Costa Azul) 
Ampliação 

Ampliar, por meio de assistência 

financeira do FNDE/MEC, escolas de 

ensino fundamental no campo. 

EMEB “Celina Vilela Duarte Bruno” 

 (Costa Azul) 
Reforma 

Adequar e/ou reformar, por meio de 

assistência financeira do FNDE/MEC, 

escolas de ensino fundamental no 

campo. 

EMEB “Maria Nazareth Abs Pimentel” 

(Camargo) 
Ampliação 

Ampliar, por meio de assistência 

financeira do FNDE/MEC, escolas de 

ensino fundamental na área urbana. 

EMEB “Evani Elaine Battochio Casolato” 

(Ponte Alta) 
Ampliação 

Ampliar, por meio de assistência 

financeira do FNDE/MEC, escolas de 

ensino fundamental no campo. 

EMEB “Evani Elaine Battochio Casolato” 

(Ponte Alta) 
Reforma 

Adequar e/ou reformar, por meio de 

assistência financeira do FNDE/MEC, 

escolas de ensino fundamental no 

campo. 

Loteamento Terras de São José 

Escola 12 

Salas - 

Projeto 

FNDE 

Construir, por meio de assistência 

financeira do FNDE/MEC (emenda 

parlamentar), escola de ensino 

fundamental (nova escola ou 

substituição de escola existente), com 

projeto arquitetônico do FNDE, na 

área urbana. 

EMEB “Moacyr Parise Correia”  

(Barra Grande) 
Ampliação 

Cobrir, por meio de assistência 

financeira do FNDE/MEC (emenda 

parlamentar), quadra de esportes 

existente em unidade escolar da rede 
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municipal de ensino. 

EMEB “Moacyr Parise Correia” 

 (Barra Grande) 
Ampliação 

Ampliar, por meio de assistência 

financeira do FNDE/MEC, escolas de 

ensino fundamental no campo. 

EMEB “Moacyr Parise Correia” (Barra 

Grande) 
Reforma 

Adequar e/ou reformar, por meio de 

assistência financeira do FNDE/MEC, 

escolas de ensino fundamental no 

campo. 

EMEB “José Rebouças de Carvalho” Reforma 

Adequar e/ou reformar, por meio de 

assistência financeira do FNDE/MEC, 

escolas de ensino fundamental na área 

urbana. 

EMEB “Prof. Flávio Nascimento” Reforma 

Adequar e/ou reformar, por meio de 

assistência financeira do FNDE/MEC, 

escolas de ensino fundamental na área 

urbana. 

Loteamento Terras de São José 

Escola - 

Projeto 

Próprio 

Construir, por meio de assistência 

financeira do FNDE/MEC (emenda 

parlamentar), unidade de educação 

infantil, priorizando os projetos 

arquitetônicos do Proinfância/FNDE. 

EMEB “Prof. Clarindo Macedo” Reforma 

Adequar e/ou reformar, por meio de 

assistência financeira do FNDE/MEC, 

escolas de ensino fundamental na área 

urbana. 

EMEB “Salim Antonio Curiati” Reforma 

Adequar e/ou reformar, por meio de 

assistência financeira do FNDE/MEC, 

escolas de ensino fundamental na área 

urbana. 

EMEB “Prof Victor Lamparelli” Reforma 

Adequar e/ou reformar, por meio de 

assistência financeira do FNDE/MEC 

(emenda parlamentar), escolas de 

ensino fundamental na área urbana. 

EMEB “Dona Anna Novaes de Carvalho” Ampliação 

Ampliar, por meio de assistência 

financeira do FNDE/MEC (emenda 

parlamentar), escolas de ensino 

fundamental na área urbana. 

EMEB “Profª. Elizabeth de Jesus Freitas” Ampliação 

Ampliar, por meio de assistência 

financeira do FNDE/MEC, escolas de 

ensino fundamental na área urbana. 

EMEB “Profª. Elizabeth de Jesus Freitas” Reforma 

Adequar e/ou reformar, por meio de 

assistência financeira do FNDE/MEC, 

escolas de educação infantil na área 

urbana. 

EMEB “Prof. Carlos Papa” Reforma 

Adequar e/ou reformar, por meio de 

assistência financeira do FNDE/MEC, 

escolas de ensino fundamental na área 

urbana. 

EMEB  “Profª. Alzira Pavão” Reforma 
Adequar e/ou reformar, por meio de 

assistência financeira do FNDE/MEC, 
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escolas de educação infantil na área 

urbana. 

 

4.3.1 Centros de Educação Infantil (CEIs): 

 - Retomada da ampliação de dois CEIs: CEI “Maria Isabel Domingues Leal” e CEI 

“Adalgisa de Almeida Ward” (Recursos Próprios); 

 - Término da obra da Creche Tipo C – Bairro São Judas; 

 - Construção de duas Creches Tipo B: Bairro Paraíso e Jardim Dona Laura (Vila 

Esperança); 

 - Construção de duas Creches-Escola (Programa do Governo Estadual – Fundo de 

Desenvolvimento da Educação – FDE) nos bairros: São Rogério e Emílio Bannwart; 

 - Elaboração de documentação (planilha de custos, projeto arquitetônico, etc) para 

inserção no Programa PAR – FNDE das seguintes obras já cadastradas: 

Nome da Escola 
Tipo de 

obra 
Subação 

CEI “Ana Soares” Reforma 

Adequar e/ou reformar, por meio de 

assistência financeira do FNDE/MEC, 

escolas de educação infantil na área 

urbana. 

CEI “José Maria Porto” Ampliação 

Ampliar, por meio de assistência 

financeira do FNDE/MEC, escolas de 

educação infantil na área urbana. 

Loteamento Terras de São José 

Escola - 

Projeto 

Próprio 

Construir, por meio de assistência 

financeira do FNDE/MEC (emenda 

parlamentar), unidade de educação 

infantil, priorizando os projetos 

arquitetônicos do Proinfância/FNDE. 

CEI “Profª. Jandira Pereira” Ampliação 

Ampliar, por meio de assistência 

financeira do FNDE/MEC, escolas de 

educação infantil na área urbana. 

CEI “Dona Antônia da Silva Dias”  

(Barra Grande) 
Ampliação 

Ampliar, por meio de assistência 

financeira do FNDE/MEC, escolas de 

educação infantil no campo. 

 

4.4 Ampliação e reforma de quatro EMEBs (Recursos próprios previsto no PPA 2014-2017):  

  - EMEB “Orlando Cortez”; 

  - EMEB “Maneco Dionísio” 

  - EMEB “Prof. Clarindo Macedo”; 

  - EMEB “Prof. Carlos Papa”. 
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4.5 Continuação da adequação arquitetônica para a acessibilidade das U.Es. do município, 

através do Programa “Escola Acessível”, vinculado ao Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE) – MEC; 

4.5.1 Previsão de Execução de Obras – 2014: 

  - CEI “José Maria Porto”; 

  - CEI “Geraldo Benedete”; 

  - EMEB “Evani Battochio Casolato”; 

  - EMEB “Fausto dos Santos Rodrigues” 

  - EMEB “José Rebouças de Carvalho”; 

  - EMEB “Zainy Zequi”; 

  - EMEB “Ulisses Silvestre”.  

4.5.2 Previsão para formulação de Plano de Acessibilidade – 2014: 

  - CEI “Adalgisa de Almeida Ward”; 

  - EMEB “Moacyr Parise de Oliveira” 

4.6 Adequação arquitetônica para acessibilidade com recursos próprios (previsto no PPA 

2014-2017): 

  - CEI “Jandira Pereira”; 

  - CEI “José Maria Porto”; 

  - EMEB “Alzira Pavão”; 

  - EMEB “Prof. Flávio Nascimento”; 

  - EMEB “Maneco Dionísio”. 

4.7 Execução do Programa “Escola do Campo” – MEC, que atenderá as três escolas da zona 

rural e visa, através de suporte financeiro, a adequação da infraestrutura e aquisição de 

materiais permanentes e de custeio; 

4.8 Aquisição de materiais e equipamentos escolares para as U.Es. municipais (recursos 

próprios): equipamentos em geral (fogões, máquinas de lavar roupa, computadores, 

geladeiras, etc); 

4.9 Previsão para aquisição de materiais escolares diversos através do Programa PAR-FNDE 

(todos os equipamentos se encontram cadastrados nas quatro áreas da Dimensão 04 – 

Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos do PAR 2011-2014); 

4.10 Levantamento da necessidade e posterior colocação de filtros (água) e telas nas U.Es. 

municipais (recursos próprios); 

4.11 Transporte Escolar: Previsão de aquisição de veículos através do Programa PAR-FNDE: 

  - 06 ônibus escolar rural grande; 
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   - 03 ônibus escolar rural pequeno; 

  - 01 ônibus escolar rural médio com plataforma. 

4.12 Transporte Escolar: Previsão de aquisição de veículo com recursos próprios – adesão ao 

registro de preços da Secretaria Estadual de Educação – SP (SEE-SP): 

  - 01 micro-ônibus. 

4.13 Recursos Pedagógicos: 

 - Aquisição do acervo bibliográfico do Programa Ler e Escrever para alunos do Ensino 

Fundamental; 

 - Aquisição de material – apostilas do Sistema Aprova Brasil para alunos dos 4º e 5º 

anos do Ensino Fundamental; 

 - Aquisição de Sistema de Ensino para a Educação Infantil – Etapas I e II; 

 - Aquisição de material didático para o ensino de Música; 

 - Aquisição de material didático para o ensino de Inglês; 

 - Aquisição de materiais pedagógicos diversos para o Ensino Fundamental e Educação 

Infantil; 

 - Aquisição de materiais diversos para as Salas de Recursos Multifuncionais; 

 - Aquisição de material didático para a Educação de Jovens e Adultos; 

 - Aquisição de materiais pedagógicos diversos através do Programa PAR-FNDE (Cine 

Clube, Banda, brinquedos didáticos para a Ed. Infantil, instrumentos musicais e 

eletrônicos); 

4.14 Serviços: 

 - Locação de máquinas copiadoras para todas as U.Es. municipais; 

 - Serviços de manutenção em geral; 

 - Implantação de serviço de alarmes em todas as U.Es. municipais; 

 - Formação de Brigada de Incêndio em todas as U.Es. municipais para a aquisição do 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) escolar. 

4.15 Aquisição de uniformes escolares para todos os alunos da rede; 

4.16 Aquisição de kits de material escolar para todos os alunos da rede; 

4.17 Ampliação dos Laboratórios de Informática pelo Programa Proinfo – FNDE.  
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IV – SETOR PEDAGÓGICO – PLANO DE AÇÕES – 2014 

 

a) Nível de Ensino: Educação Infantil 

 

Supervisora de Ensino: Fátima Cristina Veiga Benini 

Coordenadora Técnica Pedagógica: Natascha Carolina de Oliveira Gervázio 

Coordenadora Técnica Pedagógica: Vilma Tereza Deolim 

 

Objetivos: 

 

 Orientar sobre o desenvolvimento integral da criança através da formação de 

Estimulação Precoce e textos discutidos durantes HTPCs. 

 Propor conteúdo de trabalho para as etapas do Berçário I ao Maternal II, para o 

desenvolvimento das habilidades de acordo com a faixa etária; 

 Orientar o trabalho pedagógico na interdisciplinaridade do sistema apostilado para as 

Etapas I e II, complementando as atividades extras classes;  

 Estimular a reflexão avaliativa do educador acerca das ações desenvolvidas nas 

unidades de ensino, e /ou oportunizar o replanejamento; 

 Repensar a aprendizagem das etapas I e II de acordo com a avaliação diagnóstica, 

observação e registro para análise e reflexão do processo educativo; 

 Acompanhar as orientações curriculares das ações estabelecidas durante o ano letivo; 

 Socializar trocas de experiências relativas às práticas pedagógicas; 

 Desenvolver dinâmicas de trabalhos nos encontros propostos; 

 Zelar pela continuidade da execução da proposta pedagógica da unidade escolar; 

 Promover encontros de estudo sobre educação especial. 

 

Público Atendido: 

 

 ADIs – Berçário I e II – Maternal I e II, 

 ADIs – Contra turno das  Etapas I e II; 

 Professores das Etapas I e II; 

 Professores Coordenadores; 

 Coordenadores Técnicos Pedagógicos de Área Específica – PEB II.  
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Descrição das Ações: 

 

Através de encontros com as ADIs e/ou professores da Educação Infantil no mínimo 

mensalmente divido por campo de atuação (Berçário I a Etapa II)  mediante cronograma 

da Secretaria Municipal da Educação no inicio do ano letivo. 

1. Supervisionar e coordenar, através das visitas, para que o planejamento anual da 

Educação Infantil da SME seja cumprido; 

2. Auxiliar as ADIs e professores na organização do plano de aula semanal e 

rotinas; 

3. Dar continuidade no desenvolvimento dos projetos: 

 Formação Programa de Estimulação Precoce, essa formação será 

realizada pela coordenadora Técnica Pedagógica orientada pela 

supervisora de Ensino em encontros no mínimo mensal para as ADIs do 

Berçário I a Etapa II (contra turno), onde serão orientados, através de 

sugestões de atividades, sobre o desenvolvimento das habilidades 

socioafetivas, linguagem e comunicação, cognitivas, motricidade fina e 

ampla de acordo com cada faixa etária, e também sobre a importância 

dos registros diários através de diversos instrumentos com: fotos, 

relatórios, recortes entre outros. Essa formação terá certificado e a 

quantidade de horas será definida pela Supervisora de Ensino no início 

do ano letivo. 

 Projeto de leitura “Ler para Entender o Mundo” (ADIs e 

professores); 

 Projeto de Educação Ambiental (horta e reciclagem) – ADIs e 

professores;  

 Programa da “Saúde na Escola”, envolvimento de toda comunidade 

(família, escola e equipe da saúde) para prevenção da obesidade infantil 

e orientação sobre alimentação saudável (para ADIs e professores); 

 Projeto Jogos e Brincadeiras e datas comemorativas, esses projetos 

ocorrerão durante todo o ano letivo e cada U.E. terá autonomia para 

melhor distribuir dentro das atividades sugeridas pela Coordenação 

Técnica Pedagógica (ADIs e professores); 

 Projeto para as Escolas em período Integral: Música, Matemática, 
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Contação de Histórias, Dança, Teatro (ADIs e professores) esses 

projetos serão desenvolvidos por professores com carga suplementar ou 

ADIs;  

 Projeto Copa do Mundo no Brasil: (ADIs e professores); 

 Outros relacionados à SME e os que surgirão de acordo com a 

necessidade de cada U.E, visando sempre à participação da comunidade 

escolar; 

4. Incentivar os gestores e funcionários da U.E, no envolvimento ensino- 

aprendizagem de projetos e dos recursos pedagógicos; 

5. Refletir nas reuniões de HTPCs, todo trabalho pedagógico realizado em cada 

U.E, visando à melhoria da qualidade de ensino. 

6. Encontros com Professores Coordenadores quinzenalmente para estudos 

relacionados à Educação Infantil (Legislação, textos reflexivos, projetos, entre 

outros assuntos pertinentes a Educação). 

 

b) Nível de Ensino: Ensino Fundamental 

 

Supervisora de Ensino: Adalta Ap. Marani 

Coordenadora Técnica Pedagógica: Elaine Cristina de Ângelo Capecci. 

 

Justificativa: 

Necessidade de elaborar propostas e planejamentos que garantam a organização e 

direcionamento de ações no Ensino fundamental. 

 

Materiais  

1º ao 3º ano – Livro Didático – Porta Aberta – Língua Portuguesa 

                                                Àpis – Matemática 

                                                Ler e Escrever 

 

4º e 5º ano – Aprova Brasil- Língua Portuguesa e Matemática 

                       Ler e Escrever.        

                       Educação no Trânsito – 4ºano CCR – SPVias  

                       Educação Ambiental – 5º ano CCR – SPVias  
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1) Projetos Didáticos 2014: 

 

 1.1 Ler para entender o mundo – Propostas de trabalho com gêneros textuais variados 

durante os semestres – atende alunos do 1º ao 5º ano. 

Início – Fevereiro de 2014 

Término- Novembro de 2014- Apresentação do Produto Final em todas as Unidades 

Escolares; 

 

 1.2 Conscientizar para preservar o mundo – alunos de 1º ao 5º ano – 5ºanos é realizado 

em Parceria com a Educação Ambiental do grupo CCR – SPVias. 

Realizado no 2º semestre de 2014.  

05 de Junho- Passeata do e meio ambiente 

25 de novembro – Entrega de Produtos ao asilo (finalização); 

 

 1.3 Educação Fiscal – engloba alunos do 1º ao 5º ano. 

Realizado no 1º semestre. 

Início em março –  Após diagnóstico de matemática; 

 

 1.4 Avaliações:  

 

 - Avaliação de escrita (Proposta da Secretaria Municipal de Educação) – 

Periodicidade: bimestral; 

 - Provinha Brasil – Periodicidade: meses de Março e Novembro; 

 - Saresp – em Novembro; 

 - ANA – em Novembro; 

 

 1.5 Palestras: 

 

 - Palestras para os pais. Realização: Professores Coordenadores – Orientação e 

elaboração de material: Supervisão e Coordenação SME – Periodicidade: bimestral; 

 

 - Palestra contra o uso do Cerol. Realização: Policiais do Proerd – Orientação e 

elaboração de material: Supervisão e Coordenação SME – Periodicidade: Mês de Junho 

(Período que antecede as férias escolares). 
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 1.6 Parcerias e Programas: 

 

Proerd- Realizado em todas as Escolas Municipais 

Público Alvo- 5º anos 

Finalizações- Junho e outubro 

 

CCR- SPVias 

Educação Ambiental- 5º anos – Apresentação Teatral – Mês de Abril 

Educação no Trânsito- 4º anos- Blitz Educativa  Tatuí- Setembro 

Premiação Final – 5º anos – Novembro em Tatuí 

 

2) Ações Administrativas e Pedagógicas: 

 

2.1 Acompanhar os resultados das avaliações externas (AVALIA, SARESP, ANA, 

PROVA BRASIL, PROVINHA BRASIL); 

 

2.2 A partir de resultados e diagnósticos elaborar propostas visando sanar as 

dificuldades apresentadas em escrita, leitura, interpretação e matemática; 

 

2.3 Divulgar e apresentar boletins de resultados das avaliações aos gestores e 

professores das Unidades Escolares; 

 

2.4 Elaborar avaliações escritas direcionadas aos alunos do 1º ao 5º ano, bimestralmente 

e de maneira unificada; 

 

2.5 Acompanhar os registros das avaliações municipais (Quadro de diagnóstico, 

gráficos que apresentam os níveis de escrita e perfil da Turma); 

 

2.6 Visitar e orientar os professores em sala de aula; 

 

2.7 Acompanhar e analisar a rotina semanal e planejamento do Professor; 

 

2.8 Dar suporte ao Professor-Coordenador em visitas aos HTPCs semanais; 
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2.9 Elaborar junto com os Professores-Coordenadores o Planejamento Anual; 

 

2.10 Participar da Elaboração da Proposta Pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação; 

 

2.11 Acompanhar o trabalho realizado nas Unidades de Tempo Integral e as atividades 

realizadas com o material da Mind Lab; 

 

2.12 Participar das reuniões de formação do Programa Ler e Escrever; 

  

2.13 Multiplicar as orientações recebidas nas formações; 

 

2.14 Acompanhar os professores e presença dos mesmos nas capacitações oferecidas 

pela Secretaria Municipal de Educação; 

2.15 Realizar semanalmente visita de acompanhamento as Escolas da Zona Rural; 

 

2.16 Escrever e direcionar as Sequências Didáticas apresentadas nos Projetos 

Pedagógicos realizados na Rede durante o ano de 2014; 

 

2.17 Capacitar e orientar Coordenadores e Professores para realização dos Projetos; 

 

2.18 Acompanhar os Projetos Didáticos; 

 

2.19 Analisar propostas de trabalho realizados nas unidades escolares; 

 

2.20 Acompanhar  as  ações relacionadas ao desenvolvimento  dos  Projetos; 

 

2.21 Verificar diagnóstico e encaminhamentos de alunos  para o reforço escolar; 

 

2.22 Realizar visitas periódicas aos grupos de reforço; 

 

2.23 Coordenar análises de casos de alunos que apresentem dificuldades; 

 

2.24 Unificar modelo de  avaliação Psicopedagógica realizada pelos coordenadores; 
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2.25 Promover momentos de estudo de caso realizados com os Professores 

Coordenadores; 

2.26 Analisar encaminhamentos de alunos  para o Centrinho;  

 

2.27 Promover e participar de reuniões para análise e devolutiva de casos atendidos no 

Centrinho; 

 

2.28 Acompanhar as ações desenvolvidas no Centrinho; 

 

2.29 Elaborar a Proposta de Trabalho: 

 

 - Palestra para os Pais. 

 

 - Capacitar os Professores-Coordenadores para realização das Palestras para os Pais. 

 

2.30 Participar das Reuniões  do SARESP; 

 

2.31 Capacitar professores para realização do SARESP; 

 

2.32 Participar das orientações para correção do SARESP e organizar o momento de 

correção; 

 

2.33 Promover o dia  da Reflexão sobre as questões propostas na avaliação; 

 

2.34 Participar de reuniões na Secretaria Municipal de Educação; 

 

2.35 Elaborar relatórios sobre todo o desenvolvimento das ações pedagógicas para a 

Supervisão de Ensino; 

 

2.36 Acompanhar e organizar eventos como PROERD; 

 

Observação: Todas as ações pedagógicas desenvolvidas pela Coordenação serão 

acompanhadas pela Supervisão de Ensino. 
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3) Atribuições Administrativas da Supervisão do Ensino Fundamental: 

 

3.1 Acompanhamento do Sistema GDAE (Gestão Dinâmica da Administração Escolar) 

e EDUCACENSO; 

 

3.2 Atribuição de aulas; 

 

3.3 Formação de Professores e Coordenadores; 

 

3.4 Atendimento aos pais com assuntos pertinentes a vida escolar dos filhos; 

 

3.5 Assegurar matrícula de acordo com a demanda de vagas; 

 

3.6 Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da SME; 

 

3.7 Homologar Projetos Pedagógicos das Unidades Escolares; 

 

3.8 Homologar o calendário das Unidades Escolares; 

 

3.9 Vistar documentação das Unidades Escolares; 

 

3.10 Realizar visitas periódicas nas salas de aula; 

 

3.11 Coordenar o Pacto Nacional pela Educação na Idade Certa. 

 

c) Modalidade de Ensino: Educação Especial 

 

Coordenadora Técnica Pedagógica: Maria José da Cunha 

 

Objetivos: 

Planejar, organizar, executar e acompanhar os objetivos, metas e ações traçadas, em 

articulação professores do Atendimento Educacional Especializado, professor da Sala Regular 

e Professor Coordenador para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos; 

Articular a Educação Especial com a Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
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Educação de Jovens e Adultos, no seu objetivo de garantir oportunidades sócio-educacionais à 

criança, promovendo o seu desenvolvimento e aprendizagem, ampliando dessa forma, suas 

experiências, conhecimento e participação social; 

Conscientizar os professores do Atendimento Educacional Especializado e professor 

da Sala Regular para trabalharem de forma colaborativa, construindo um trabalho para 

compreensão da realidade, dos conceitos de aprendizagem, ensino e contextualização, dessa 

forma a aprendizagem será significativa, aluno e professor serão beneficiados; 

Proporcionar trocas de experiências entre os Professores da Rede Municipal de Ensino 

que trabalham com alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/Superdotação; 

 

Público atendido: 

 Professores da Educação Especial; 

 Professores da Sala Regular 

 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil; 

 Diretores de Escola; 

 Coordenadores Pedagógicos; 

 Coordenadores Técnicos Pedagógico e Supervisores de Ensino; 

 Alunos da Rede Municipal de Ensino.  

 

Descrição do Projeto (Ação) 

 Continuar com a ação será realizada através de encontros bimestrais em 

horário de HTPCs com Professores da Sala Regular, Atendimento Educacional 

Especializado, Professores Coordenadores da Rede Municipal de Ensino, 

acompanhado pelos Coordenadores Técnico Pedagógico e Supervisores de 

Ensino, onde os participantes terão oportunidades de descrever suas 

dificuldades, dúvidas, trocar de experiências entre eles, receber orientações, 

realizar em conjunto planejamento estratégico que possibilitarão rever a prática 

pedagógica, reflexão, programar ações, apresentações de vídeos informativos e 

relatos dos casos atendidos na Rede, podendo fornecer certificação; 

 Continuar a realização de HTPCs nas unidades escolares quando houver 

necessidade, com Professores da Sala Regular, Atendimento Educacional 

Especializado, Professor Coordenador da mesma, acompanhado pelo 
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Coordenador Técnico Pedagógico da área;  

 Reuniões com Diretores para reflexão sobre Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva e esclarecimentos sobre as deficiências, conforme a 

disponibilidade dos mesmos; 

 Palestras para a Rede Municipal de Ensino com profissionais na área da 

Educação Especial contratados pela Secretaria Municipal da Educação de 

acordo com a necessidade da mesma; 

 Capacitação aos professores do Atendimento Educacional Especializado, 

professor da Sala Regular, Professor coordenador e Coordenador Técnico 

Pedagógico com Profissionais da área da Educação Especial contratados pela 

Secretaria Municipal da Educação de acordo com a necessidade da mesma; 

 Continuar a capacitação de 120 horas em LIBRAS; 

  Promover outras capacitações como Escrita Braille, Orientação e mobilidade e 

Comunicação Alternativa; 

 

d) Modalidade de Ensino: Educação de Jovens e Adultos I e II 

 

Supervisora: Maria Benedita da Silva Almeida 

Professora-Coordenadora: Irma Aparecida de Souza Rocha 

 

Os objetivos a serem alcançados com as ações abaixo serão: 

 Elevar o índice geral de aprovação; 

 Reduzir o índice de evasão; 

 Desenvolver o hábito e o gosto pela leitura; 

 Proporcionar acesso aos meios tecnológicos; 

 Estabelecer estratégias para aquisição e formação de hábitos e atitudes/valores; 

 Desenvolver ações que favoreçam a melhoria dos hábitos de higiene e cuidados 

com a saúde; 

 Oportunizar aos alunos atividades extra-classe, onde possam vivenciar valores 

culturais; 

 Promover mecanismos que concretizem a integração dos alunos com 

necessidades educacionais especiais; 
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 Conscientizar os alunos sobre a importância dos recursos naturais e o ambiente 

em que vivem 

 Tornar o ambiente escolar um ambiente de aprendizagem. 

 

 Rever os objetivos e delinear ações no sentido de possibilitar a aprendizagem 

significativa, constituem nosso maior desafio. 

 

a) Ações: 

 

 No início de cada semestre será realizada a chamada pública dos alunos que 

ainda não se alfabetizaram ou que não concluíram o ensino fundamental através de 

propaganda na mídia (jornais e rádios), cartazes a serem colocados em vários pontos 

comerciais da cidade, faixas nas escolas carro de som percorrendo os bairros com o 

objetivo de divulgar o período de matrículas; 

 Dar continuidade ao Programa EJA Mundo do Trabalho, através  das apostilas, 

realizando um trabalho interdisciplinar, que leve em conta os conhecimentos prévios 

que os alunos trazem de suas experiências na vida cotidiana, a heterogeneidade das 

turmas, na EJA II; 

 Dar continuidade ao Projeto Light House no EF I (1ª a 4ª série); 

 Reuniões de HTPC semanais realizadas com os professores reunidos por área, 

com a coordenação, supervisão, para que os mesmos possam trocar experiências, 

visando a melhoria do trabalho em sala de aula; 

 Nas reuniões de HTPC da EJA, serão utilizadas para  trocas de experiências e 

atividades referentes aos projetos que serão desenvolvidos, além dos conteúdos 

trabalhados em sala de aula; 

 Reuniões mensais com a participação da supervisão, direção, coordenação e 

professores para avaliação do trabalho pedagógico e da equipe gestora de cada uma 

das U.Es., visando uma maior envolvimento da direção com a modalidade. 

 Atividades permanentes de leitura com a realização de Rodas de Leitura, 

Tertúlia Dialógica e Saraus; 

 Melhor aproveitamento dos espaços das bibliotecas escolares, objetivando a 

utilização do rico acervo de livros, revistas, jornais, disponíveis nas escolas; 
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 Uma vez por semana, introduzir uma aula de Língua Portuguesa e Matemática, 

utilizando o material do Aprova Brasil, que funcionará como um reforço, pelos 

próprios professores da sala, nas 5ª séries; 

 Incentivar o bom relacionamento entre gestores, professores, coordenação, 

demais funcionários e alunos para que a escola ofereça um ambiente agradável, de 

boas relações pessoais para que o aluno sinta-se parte da escola onde estuda; 

 Conhecer os casos de alunos faltosos para que os mesmos sejam contactados e 

incentivados a retornarem à escola pela direção e coordenação; 

 Realizar a eleição do aluno representante de Classe para que os mesmos, após 

discussão com os colegas, sejam portadores das reivindicações e sugestões visando a 

melhoria da escola, junto à direção e coordenação; 

 No início de cada semestre, realizar reuniões de planejamento de trabalho com 

os conteúdos propostos no EF I e EF II; 

 Discutir e reavaliar o sistema de avaliação, procurando diversificar os 

instrumentos utilizados; 

 Apresentação de um projeto por semestre com tema a ser discutido pela equipe 

pedagógica, coordenação e supervisão, no 1º e 2º segmentos; 

 A culminância dos projetos do 1º segmento será feita nas escolas, 

bimestralmente, sendo que, no final do semestre,  as U. Es. se reunirão para expor os 

trabalhos realizados pelos alunos e para que haja uma confraternização entre eles; 

 No 2º Segmento, a culminância será realizada em cada uma das U.Es.; 

 Buscar curso de formação para os professores, objetivando o melhor 

desempenho do trabalho pedagógico junto aos alunos; 

 Promover eventos culturais e artísticos. 

 Será realizada a festa de formatura dos concluintes do 9º ano, com todas as 

U.Es., na Associação dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal da Estância 

Turística de Avaré, a cada final de semestre, com data agendada previamente no início 

de cada semestre letivo; 

 Haverá visitas diárias às U.Es. Que atendem à modalidade EJA, pela 

coordenadora e supervisora; 

 Haverá excursões, palestras e projetos em parceria com a equipe de 

informática. 
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b) Parcerias: 

 OAB – Seção Avaré; 

 Secretaria da Saúde; 

 Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e tecnologia; 

 Faculdade Sudoeste Paulista; 

 Amélia Cristina de Oliveira Roldão (profissional de Recursos Humanos); 

 Rotary Clube Avaré Expoente; 

 

c) Palestras: 

 Primeiro Emprego; 

 Currículo; 

 Saúde do trabalhador; 

 Alimentação Saudável; 

 Tabagismo; 

 Drogas e DSTs; 

 A Importância da Vacinação em Pessoas Adultas; 

 Direitos do Consumidor; 

 Direitos Trabalhistas; 

 Preservação do Meio Ambiente e Consumo Consciente; 

 Direitos do Idoso; 

 E outros mais que se fizerem necessários ao longo dos semestres e conteúdos 

trabalhados. 

 

d) Projetos permanentes: 

 Reforço com apostilas Aprova Brasil de Língua Portuguesa e Matemática; 

 Palestras com profissionais do curso de Psicologia da Faculdade FSP; 

 Projeto Light House, no 1º Segmento. 

 

e) Passeios extraclasse: 

 Museu da Língua Portuguesa; 

 Zoológico; 

 Sala SP; 

 Barra Bonita com Eclusa; 
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 Visita à Biblioteca Municipal de Avaré; 

 Museu Histórico Anita Ferreira de Maria; 

 Horto Florestal; 

 Planetário – SP; 

 Teatro; 

 Cinema (3D) e outros mais que se fizerem necessários, dentro dos conteúdos 

propostos. 

  

 Todos estes passeios serão realizados, na medida do possível, com o objetivo de 

complementar conteúdos trabalhados em sala de aula. 

 

e) Área Específica: Educação Física 

 

Professora-Coordenadora Maria Isabel Teodoro Neves Antunes 

 

Educação Física na Educação Infantil: 

 

Objetivos: 

 - Promover atividades que busquem promover o desenvolvimento motor do educando; 

 - Gincanas que busquem a socialização dos alunos; 

 - Desenvolver a autonomia dos educandos; 

 - Auxiliar na aquisição de saberes imprescindíveis ao seu bom desenvolvimento; 

 - Estabelecer estratégias para o aprimoramento do processo de ensino/aprendizagem; 

 - Aprimorar os conhecimentos já adquiridos e corrigir distorções de aprendizagem; 

 - Utilizar o lúdico como estratégia para o desenvolvimento pleno da faixa etária 

atendida; 

 - Aperfeiçoar o desenvolvimento cognitivo. 

 

Ações: 

 - Desenvolver atividades utilizando os mais variados materiais; 

 - Gincana da Semana da Páscoa; 

 - Semana da Gincana Junina; 

 - Projeto Cantigas de Roda; 



58 
 

 - Semana do Folclore; 

 - Projeto Brinquedos Antigos; 

 - Gincana “Semana da Criança”; 

 - Projeto “Lúdico nas Férias”. 

 

Educação Física no Ensino Fundamental: 

 

Objetivos: 

 - Desenvolver a autonomia do educando; 

 - Auxiliar no processo de alfabetização; 

 - Aprimorar o desenvolvimento motor do aluno; 

 - Promover atividades que propiciem a socialização do educando; 

 - Aperfeiçoar os conhecimentos previamente adequados e auxiliar nas correções das 

distorções de aprendizagens; 

 - Promover gincanas para a integração e socialização do educando; 

 - Estabelecer relações entre a prática física e a manifestação da saúde; 

 - Promover campeonatos esportivos para a socialização e a descoberta da importância 

de sua prática; 

 - Promover a integração do deficiente físico no processo de socialização. 

 

Ações: 

 - Promover atividades com os mais diversificados materiais e estratégias; 

 - Promover “Campeonato de Queimada”; 

 - Promover “Campeonato de Handball”; 

 - Promover “Campeonato de Dama e Xadrez”; 

 - Promover “Campeonato para os deficientes físicos da Rede Municipal”; 

 - Semana da “Festa Caipira”; 

 - Semana do Folclore; 

 - Projeto “Brinquedo Antigo”; 

 - Semana da Criança; 

  - Projeto “Educação Física e Saúde uma ótima parceria”; 

 - Projeto “Férias e Movimento”. 

 

Cursos de Aperfeiçoamento para os Profissionais de Educação Física da Rede Municipal: 
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 - Curso 120 horas de Metodologia da Educação Física; 

 - Curso 40 horas de Teorias de Aprendizagem.  

 

f) Área Específica: Arte 

 

Objetivos: 

 - Desenvolver no aluno a sua competência estética artística nas diversas modalidades 

da área de Arte, tanto para produzir  trabalhos pessoais e grupais, quanto para que possa 

produzir trabalhos pessoais e grupais, quanto para que possa progressivamente apreciar, 

desfrutar, valorizar e julgar os bens artísticos de distintos povos e culturas produzidas ao 

longo da história e na contemporaneidade; 

 - Proporcionar oportunidades de vivenciar o maior número de forma de arte, de modo 

que cada modalidade artística possa ser desenvolvida e aprofundada; 

 - Realizar com os alunos estudo, análise e a apreciação das formas, de maneira a 

contribuir tanto para o seu progresso pessoal de criação, como também para o conhecimento 

progressivo e significativo das funções que a Arte desempenha nas culturas humanas; 

 - Articular o conjunto de conteúdos dentro do contexto de ensino e aprendizagem de 

três eixos norteadores: a produção, a fruição e a reflexão. 

  

Ações: 

 

a) Artes Visuais: 

 - Expressão e comunicação na prática dos alunos: As artes visuais  no fazer dos alunos: 

desenho, pintura, colagem, escultura, gravura, modelagem, histórias em quadrinhos; Criação e 

construção de formas plásticas e visuais em espaços diversos (bidimensionais e 

tridimensionais); Reconhecimento e utilização dos elementos da linguagem visual 

representando, expressando e comunicando por imagens: desenho, pintura, gravura, 

modelagem, escultura, colagem, informática; Contato e reconhecimento das propriedades 

expressivas e construtivas dos materiais, suportes, instrumentos, procedimentos e técnicas na 

produção de formas visuais; Experimentação, utilização e pesquisa de materiais e técnicas 

artísticas (pinceis, lápis, giz de cera, papéis, tintas, argila) e outros meios (vídeos, aparelhos 

de computação, etc). 

 - Artes visuais como objeto de apreciação significativa: Convivência com produções 

visuais (originais e produzidas) e suas concepções estéticas nas diferentes culturas (regional, 
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nacional e internacional); Identificação dos significados expressivos e comunicativos das 

formas visuais; Reconhecimento e experimentação de leitura dos elementos básicos da 

linguagem visual, em suas articulações nas imagens apresentadas pelas diferentes culturas 

(relação entre ponto, linha, plano, cor, textura, forma, volume, luz, ritmo, movimento, 

equilíbrio); Identificação e reconhecimento de algumas técnicas e procedimentos artísticos 

presentes nas obras visuais; Fala, escrita e outros registros sobre as questões trabalhadas na 

apreciação das imagens. 

 - Artes visuais como produto cultura e histórico: Observação, estudo e compreensão 

de diferentes obras de artes visuais, artistas e movimentos artísticos produzidos em diversas 

culturas (nacional e internacional) e em diferentes tempos da história; Reconhecimento da 

importância das artes visuais na sociedade e na vida das pessoas; Contato frequente, leitura e 

discussão de textos simples, imagens e informações orais sobre artistas, suas biografias e suas 

produções; Frequência e utilização das fontes de informação e comunicação artística presentes 

nas culturas (museus, mostras, exposições, galerias, ateliês, oficinas). 

 

b) Dança: 

 - A Dança na expressão e comunicação humana: experimentação e pesquisa das 

diversas formas de locomoção, deslocamento e orientação no espaço (caminhos, direções e 

planos); Experimentação na movimentação, considerando as mudanças de velocidade, de 

tempo, de ritmo e o desenho do corpo no espaço; Improvisação na dança, inventando, 

registrando e repetindo sequências de movimentos criados. 

 - A Dança como manifestação coletiva: Reconhecimento e identificação das 

qualidades individuais de movimento, observando os outros alunos, aceitando a natureza e o 

desempenho motriz de cada um; Improvisação e criação de sequência de movimento com os 

outros alunos; Reconhecimento e exploração de espaço em duplas ou outros tipos de 

formação em grupos; Criação de movimentos em duplas ou grupos opondo qualidades de 

movimento (leve e pesado, rápido e lento, direto e sinuoso, alto e baixo). 

 - A Dança como produto cultural e apreciação estética: Reconhecimento e distinção 

das diversas modalidades de movimento e suas combinações como são apresentadas nos 

vários estilos de dança. 

 

c) Teatro: 

 - Teatro como expressão e comunicação: Participação e desenvolvimento de jogos de 

atenção, observação, improvisação, etc; Reconhecimento e utilização dos elementos da 
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linguagem dramática: espaço cênico, personagem e ação dramática; Experimentação e 

articulação entre expressão corporal, plástica e sonora; Utilização de cenário, figurino, 

maquiagem, adereços, etc; Pesquisa, elaboração e utilização de máscaras, bonecos e de outros 

modos de apresentação teatral. 

 - O Teatro como produção coletiva: Reconhecimento e integração com os colegas na 

elaboração de cenas e na improvisação teatral; Reconhecimento e exploração do espaço de 

encenação com os outros participantes do jogo teatral; Interação ator-espectador na criação 

dramatizada. 

 - O Teatro como produto cultural e apreciação estética: Reconhecimento e 

compreensão das propriedades comunicativas e expressivas das diferentes formas 

dramatizadas (teatro em palco, circo, teatro de bonecos, manifestações populares 

dramatizadas, etc). 

 

d) Música: 

 - Conforme a Lei nº11.769, de 18 de agosto de 2008, onde o ensino de Música se 

tornou obrigatório, a Secretaria Municipal da Educação está providenciando material didático 

e formação para os professores de Arte da rede municipal. 

 

e) Projeto “Semana Djanira”: 

 - O projeto é realizado pelo Memorial Djanira Motta e Silva e parceria com a 

Secretaria Municipal da Educação, onde os alunos participam através de concurso, 

trabalhando com apropriação, releitura, interferência e leitura das obras da artista.  

 

g) Área Específica: Inglês 

 

Ações: 

 - Promover aperfeiçoamento contínuo com certificação através de estudos e palestras 

nas reuniões pedagógicas; 

 - Promover aperfeiçoamento contínuo com certificação através de parcerias; 

 - Analisar atividades do material didático em conjunto para sugerir formas diversas de 

atuação; 

 - Propor leituras de textos pertinentes à educação e assuntos gerais; 

 - Estudar o idioma específico, trazendo dinâmicas gramaticais para o grupo de 

professores de Inglês; 
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 - Realizar visitas periódicas nas U.Es.; 

 - Promover rodas de bate papo em inglês; 

 - Retomar o projeto “Video in Action”; 

 - Promover rodas de karaokê em Inglês; 

 - Promover gincanas entre os alunos nas U.Es., apresentando dinâmicas, jogos e 

atividades variadas utilizando o idioma Inglês; 

 - Produção de material próprio de Inglês para a rede municipal de ensino; 

 - Projeto “Cinema na Escola”. 

 

IV – CENTRO DE ATENDIMENTO AO EDUCANDO “PROFª MARIA JOSÉ DE 

ARAÚJO” 

 

Plano de ações – 2014 

 

Objetivos: 

 - Garantir a execução de ações previstas de maneira que venham desenvolver e 

esclarecer as atividades executadas e trabalhar as causa emergentes em melhoria do 

desenvolvimento global da criança; 

 - Acompanhar o professor, caso necessário, das problemáticas que possam ocorrer no 

processo do ano letivo; 

 - Definir propostas junto aos professores, que possam intervir no desenvolvimento dos 

projetos realizados para a melhoria da educação; 

 - Encaminhar, caso seja necessário, para outras áreas para que possamos concluir o 

caso; 

 - Agendar uma vez por semana, avaliações com a equipe multidisciplinar e dar 

encaminhamentos aos casos; 

 - Delimitar tipos de atendimentos que serão atendidos por esse Centro para dar suporte 

ao sistema educacional. 

 

Ações: 

 - Encaminhar as ações realizadas pelos profissionais, através dos coordenadores de 

escola, onde os profissionais avaliam e encaminham de acordo com a necessidade; 

 - Avaliar e fornecer laudos, caso necessário, para a inserção da criança em sala 

multifuncional; 
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 - Será realizada pela equipe multidisciplinar, triagem coma  finalidade de priorizar 

caso a caso, de acordo com a necessidade de intervenção; 

 - A equipe multidisciplinar fará coleta de dados através de anamnese, ou entrevista 

(dirigida e semi-dirigida) com os pais ou responsável legal com a finalidade de se obter uma 

visão global e detectar as defasagens nas diversas áreas de atuação, caso seja necessário; 

 - Realização do Projeto “Escola para pais”. 

 


