ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
Live - Encontro Gestores - Programa União Faz a Vida- PUFV


Projetos e atribuições.

11/02 - Antônio Meneghetti Faculdade


Projetos Culturais e Educacionais
Durante o Evento aconteceu apresentação dos projetos e a fala dos coordenadores da Fundação
Anotônio Meneghetti, bem como a apresentação de Edital Público de Seleção que contará com o
apoio financeiro e executivo, para projetos elaborados a cerca de ideias norteadoras.

17/02 - Reunião com o Conselho Municipal de Educação - Retorno às aulas; solicitado o Plano de Ação
2021 pelo CME e Calendário Escolar.
18/02 até 26/02 - Construção Quadro de Professores, Calendário Escolar e Plano de Ação 2021- Covid-19.


Formação Continuada desmembrada, em decorrência da Bandeira Preta.

23/02 - Live com Gestores da AmCentro - Mara Rebelo (Santiago) e outros gestores;


Conversa sobre retorno às aulas – Como será? – Projeções, orientações e troca de informações;
FORMAÇÃO PROFESSORES
19h- SEMINÁRIO EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO NO SÉCULO XXI: FAZERES E
SABERES POSSÍVEIS



23/02- Perspectivas para a metodologia do ensino híbrido e mão na massa
Palestrante: JackesHeck



25/02- Desafios do currículo em 2021: por onde começar?
Palestrante: Júlio Furtado-



02/03- Os profissionais da Educação e o Encantamento pelo ato de Educar
Palestrante: Regina Shudo



04/03- Tendências da Educação e as profissões do futuro
Palestrante: Luis Rasquilha



09/03- Inclusão: ampliando e ressignificando o foco
Palestrante: Vanessa Freitas



11/03- Avaliação Diagnóstica: reflexões e possibilidades
Palestrante: Vasco Moretto



16/03- A Ética do Cuidado na Escola
Palestrante: Lourdes Atié



18/03- Educar por Inteiro: Sujeito, escola e sociedade
Palestrante: Jaqueline Moll



23/03- Metodologias Ativas no Ensino Híbrido

Palestrante: Natália Alves Carvalho


25/03- A Escola e o conhecimento
Palestrantes: Mario Sergio Cortella
Jose Paulo da Rosa

26/02- 9h30min- Reunião Corpo Docente


A Secretaria Municipal de Educação realizou a abertura do ano letivo de 2021, na última sexta-feira,
dia 26, na EMEF Antônio Luis Barchet. Na ocasião, reuniram-se gestores, coordenadores e
professores que no primeiro momento foram acolhidos num café da manhã de boas-vindas. O
prefeito Olavo Cassol, desejou a todos um ano letivo de realizações e superação das adversidades
causadas pelo momento atual. Logo após, o vídeo “A Lição dos Girassóis” a vice-prefeita Marizanda
Schio ressaltou a importância da união e do fortalecimento da equipe. Na oportunidade, foi
oficialmente apresentada a secretária de Educação Elisana Cassol. Conforme ela, apesar dos intensos
preparativos, as aulas presenciais estão suspensas até as novas orientações do Governo do Estado,
visto que o RS decretou bandeira preta. A assessora jurídica, Eliana Rubin, falou com propriedade
sobre “Ética e responsabilidade”. Ainda foram tratados assuntos relevantes, como: calendário
escolar, elaboração do Plano de Ação/2021 e Quadro dos Professores e outros assuntos pertinentes
ao ensino e retomada as aulas. A partir de março, as escolas estão abertas com número reduzido de
servidores, para esclarecimentos aos pais, matrículas e documentação, no entanto, sem o retorno dos
alunos.



13h30min - Na tarde do dia 26 de fevereiro, realizou-se na EMEF Tiradentes um encontro com os
pais ou responsáveis para tratar assuntos referentes ao retorno às aulas presenciais de 2021. A
secretária de Educação, Elisana Cassol e vice-prefeita, Marizanda Schio, bem como a coordenação e
professoras estiveram presentes para prestar informações quanto ao plano de ação e os protocolos
sanitários pertinentes neste momento de Pandemia. Na oportunidade, foram esclarecidas muitas
dúvidas quanto à rotina escolar, transporte e recursos humanos para o atendimento dos alunos. A
secretária ressaltou que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas, seguindo as orientações
dos órgãos competentes para garantir a segurança da comunidade escolar. Outro ponto exposto e
explicado aos presentes foi o Termo de Responsabilidade, o qual dá opção pelo Ensino Presencial ou
Remoto, havendo uma significativa adesão pelo presencial. Esta semana, conforme o decreto da
bandeira preta pelo RS, a Secretaria de Educação estará aguardando um novo posicionamento para
reavaliar o retorno as atividades escolares. Assim que possível, divulgaremos como daremos
continuidade ao ano letivo de 2021.



A Secretaria Municipal de Educação realizou vários atendimentos neste mês de Fevereiro, bem como
deu prosseguimento aos preparativos do ano letivo de 2021, com ações pertinentes quanto à merenda
e transporte escolar.

