
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. 

 

 Em virtude da pandemia, nossas Escolas permanecem sem atendimento 

direto às crianças nas escolas. Continuamos com aulas remotas, atendendo 

todas as crianças, desde o Berçário ao quinto ano do Ensino Fundamental. 

 As atividades continuam sendo enviadas pelos grupos de Whats App e 

com retirada de materiais impressos nas escolas, com dia e horário previamente 

agendados, para evitar aglomeração. Ainda, para as famílias que não 

conseguirem, por algum motivo, irem até a escola retirar os materiais, a 

Secretaria Municipal de Educação, através do transporte escolar, leva 

juntamente com a Direção da escola esse material aos alunos em sua residência. 

 Nossos professores e monitores, continuam participando de formações 

online. Também, no dia 27 de julho, a SME promoveu uma live com todo o grupo 

de professores. O objetivo foi parabenizar o grupo pela superação, 

comprometimento e engajamento nesse momento excepcional que estamos 

vivendo. Também foram dadas orientações para o andamento dos trabalhos e 

projetos das Escolas. 

  

 

 

 

 No mês de julho, tivemos também a premiação dos vencedores do Projeto 

desenvolvido durante os meses de junho e julho em nossas escolas municipais, 

“Os encantos do meu Município”, tendo como foco principal, os pontos turísticos 

do nosso município. 



 Com o intuito de despertar nas crianças a importância do turismo e do 

turista, bem como a valorização do nosso Patrimônio Histórico-Cultural-

Humanístico, foi desenvolvido esse projeto na rede municipal de Ensino durante 

os meses de junho e julho. 

Também são objetivos despertar ou ampliar os conhecimentos sobre a 

cultura do município, valorizar a herança social e cultural desde a infância, 

perceber através do estudo da história as dimensões do tempo: passado, 

presente e futuro e a relação que eles tem com os acontecimentos atuais. 

Baseado nos objetivos, os alunos da Educação Infantil – Pré A e Pré B e 

1º e 2º anos do Ensino Fundamental retrataram um Ponto Turístico do nosso 

município através de expressão artística (desenho, escultura, maquete, 

modelagem, tela, etc). 

Já os alunos do 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental retrataram um 

ponto turístico do nosso município com uma produção textual de livre gênero 

(pesquisa, dissertação, entrevista, poesia, acróstico, etc). 

A Lista dos trabalhos destaques foram: 

PRÉ A - Alice Sagrilo Ribeiro (Desenho da Igreja); 

 

PRÉ B- Samuel Vargas (Desenho e dobradura Nossa Senhora); 

 

1º Ano - Mariana S. Somavilla (Desenho da Nossa Senhora); 

 

2º ano- João Vitor Cassol (Foto do Morro em barro); 

 

3º ano- Bianca Berger Lago (Poesia); 

 

4º ano- Kelvin Marques Ribeiro (video conforme link: 

https://www.youtube.com/watch?v=p8hOjHjCcYo&feature=youtu.be); 

 

5º ano - Rafaela Peixoto Carvalho (texto sobre a igreja); 

 



 

  

 

Destaque também para esse mês de julho, foi a construção e finalização 

da cobertura de passarela na EMEI Dente de Leite Professora Ivani L. B. 

Tessele.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 A Secretaria municipal de Educação, recebeu também do Conselho 

Municipal de Educação, normatizações referentes a: 

-  Funcionamento da Educação Infantil na EMEI Dente de Leite Professora Ivani 

L. B. Tessele e EMEF Tiradentes; 

- Aprovação do Plano de Ação a ser desenvolvido na Rede Municipal de Ensino; 

- Definição de normas quanto a reorganização do calendário escolar e o cômputo 

das atividades não presenciais em virtude do Coronavírus; 

- Educação Patrimonial fica diluída aos Componentes da Grade Curricular. 

 

06/08/20, 

Secretaria Municipal de Educação 

 


