
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. 

 Em virtude da pandemia que estamos vivendo em função do novo 

Coronavírus (COVID 19), permanecemos sem aulas presenciais em todo nosso 

município. 

 Em virtude da suspensão das aulas, a SME encaminhou para a 

Secretaria de Assistência Social gêneros alimentícios do Programa 

Alimentação Escolar (PNAE), para que fossem distribuídos às famílias cujos os 

alunos se encontram  em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

conforme Ata 001/2020 e registro fotográfico, em anexo. 

 As aulas continuam sendo desenvolvidas de maneira remota, com 

nossos professores passando as orientações e as aulas, via grupos de Whats 

App, retirada de matérias com agendamento prévio e horários pré 

estabelecidos nas Escolas, evitando desta forma o aglomeramento. 

 Já para as famílias que não conseguirem ir até a escola por algum 

determinado motivo, a SME disponibiliza transporte para levar até as casas das 

crianças os materiais organizados pelos professores para desenvolver suas 

atividades.  

 Ressalto que as escolas mantem-se abertas das 7h às 13 horas, com a 

equipe diretiva se colocando a disposição das famílias e também dos 

professores. 

 Continuamos com formações online, participando de lives com assuntos 

pertinentes, ligados a Educação e a este momento que estamos vivendo. 

 Destaque entre as ações desenvolvidas pelas Escolas durante este mês 

de junho, foi o desenvolvimento do Projeto Geo Parque da Quarta Colônia, 

sobre Educação Patrimonial, cujo foco foi o destaque para os pontos turísticos 

do nosso município. No Projeto, a Educação Infantil (Pré A e Pré B), 1° e 2° 

Ano do Ensino Fundamental, retrarão um ponto turístico através de expressão 

artística a livre escolha; já as turmas de 3°, 4º e 5º Anos irão desenvolver 

através de produção textual de livre gênero. Salientamos que os trabalhos com 

maior destaque dentro do seu Nível ou Ano serão premiados. A avaliação e 

premiação acontecerá no início do mês de julho, com exposição dos trabalhos 

desenvolvidos.  

 Salientamos que os envolvidos na Educação, professores, monitores, 

gestores, estão numa constante busca e aprimoramento ao seu fazer-

pedagógico, reinventando-se e buscamos sempre as melhores formas de 

atingir seus alunos com qualidade e equidade. 

  

09/07/2020, 

Secretaria Municipal de Educação. 



ATA 001/2020

Abs  oito  dia  de  mss  dG jnd-iD  ds  dais  i-iijl  f  viiitE,.£s  oiEe  horns  €  triflta  miflutos  a
Secretaria  de  Edueapao,  seguindo  orientap5es  da  Resolngao  CDffNDE  n°  2/2020
regulamentada na Lei n° 13.987/2020, estabelecendo que  durante o periodo em que durar
a  situapao  de  emergencia em sadde  ptiblica e  calamidade  pdblica em decorrfencia da
pandemia causada pelo Covid-19 (coronavirus), permitindo a distribuigao dos generos
alim.enticios em. equipamLepLtos pitblicos e da reds socioassistericial, desde que gararitida
a alimentapao para o estudante,  observados os cuidados para evitar o confagio  fez a
entrega de g6neros alimenticios para a Secretaria de Assistencia Social, os mesmos se
encontravam em estoque, e sefao distribuidos as familias, com o objetivo de garantir o
direito a alimentapao dos estudantes e auxiliar para que memos alunos entrem em situncfro
de  inseguranca alimentar e  nutricional.  Foj  encaminhado  a  Secretaria de  Assistencia,
devido ; mes'ma  possuir  uma gestao local para distribuicao dos items com urn recorte
social. Foram entregues os seguintes items e quantidades abaixo especificado:
Margarina, seis quiLos e meio; fermento biol6gico, tres unidades de cento e vinte e cinco
gramas; fermento quimico, quirLze unidades de cem gramas; biseoito tii.o Maria, trinta
e cinco pacotes;  feijao preto, vinte e dois quilos;  farinha  de trigo, cento e quarenta
quilos;  acdcar,  noventa quilos;  farinha de  milho,  10  quilos;  amido  de  milho,  cinco
quilos; macarrao espaguete, quatro quilos e meio; ovos 31 drizias e doce de frutas, seis
unidades; leite integral, cinco caixas com 12 unidades de urn litro cada. Participaram do
levantamento do estoque, do encaminhamento, do transporte, da entrega e do recebimento
dos   generos   alimenticios   as   seguintes   pessoas:   Cinara   da   Palma   Segabinazzi,
Supervisora   responsavei   peia   merenda   escoiar;    Andr6ia    -U-liana    'Tagiiapiotra,
Supervisora de Educapao; Graziela Dione Ullrich Guarienti, Supervisora de Educapao;
Nilza Maria Fiss, Secretata de Educapao; Vanderlei da Rosa, motorista da Secretaria
de Educapao;  Jair Severo dos Santos,  motorista da Secretaria de Assistencia Social;
Thais Rampelotto, Diretora da Assistencia Social;  Jos6 Adair Bachmann,  Servicos
Gel-ais  ha  Sect-Etai-ia  ds  O`L2ras;  Main-nei  Radda±z,  SeEi-Etario  de  Assistfi-iGia  Sc!ciai  e
Edaleo Dalla Nora, Prefeito Municipal. Nada mais havendo a constar lavrei a presente

mim assinada e pelos demais. Dona Francisca, 08 de junho de 2020.
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