
Ações SME – Março de 2021 

01/03- Volta às aulas remotas, devido ao aumento de casos da Covid19 no Estado. 

02/03- Reunião com a Nutricionista para apresentar os protocolos de higienização e elaboração de 

alimentos.  

• Para evitar aglomerações, devido à bandeira preta, a apresentação dos protocolos sobre higienização, 

aconteceram em cada escola, sofrendo alterações nos horários, atendendo as Merendeiras e Serviços Gerais. 

EMEF BARCHET- 8h 

EMEI Dente de Leite- 10h 

EMEF Tiradentes- 14: 30h 

• Envio do Plano de Ação, contemplando os ajustes necessários, para o Conselho Municipal de 

Educação, bem como o calendário Escolar/2021 e Termo de Responsabilidade, os quais os pais deverão 

preencher e assinar no retorno escolar. 

• Encaminhamento de e-mail para FNDE a fim de mapear a situação da senha do prefeito, que mesmo 

depois da nova solicitação na semana passada, ainda não foi avaliada.  

•  Atualização do EDUCACENSO com dados dos alunos da EMEI e da EMEF Luiz Barchet; 

• Estudo da plataforma e regras de operacionalização do SIOPE. Este é o Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Educação, o qual estabelece quais são os investimentos que serão executados 

na Educação.  

• Conhecimento dos aplicativos monitore o PDDE; 

• Clique escola - O aplicativo visa facilitar e incentivar o acesso da comunidade escolar e da sociedade 

às principais informações educacionais e financeiras da escola, bem como às notícias sobre educação, de 

forma a facilitar a compreensão e promover a transparência dos dados das escolas. 

03/03- Orientações aos professores via Google Meet. Em pauta, o planejamento e retorno ao Ensino 

Remoto. 

05/03- Reunião no Gabinete do Prefeito- Orientações sobre o novo Decreto, com a participação da secretária 

de Educação.  

08/03- A Coordenadora e a Educadora Especial fizeram um levantamento dos alunos atendidos, bem como a 

avaliação dos laudos dos alunos para atualização de dados e encaminhamento daqueles que estão com os 

mesmos defasados.    

• Reunião CME (live) para apreciação e aprovação do Plano de ação/ março- 2021. 

Aprovação do Calendário Escolar e Termo de Responsabilidade pelos pais- optar pelo modo remoto ou 

presencial. Foram apontados alguns itens para reorganizar. 

10/04- Orientações Pedagógicas sobre a dinâmica nos grupos de turmas no whatsApp- Coordenadora 

Pedagógica- Janete Motta. 

15/03- Orientações Pedagógicas (atividades remotas) - Coordenadora Pedagógica Janete Motta 



26/03- Reunião do projeto Geoparque (live), com a supervisora Daffini Reck, para dar continuidade ao 

projeto em 2021. 

29 / 03 – Após o processo de aquisição (no decorrer do mês) foram preparados os kits alimentação para 

serem entregues aos alunos da rede municipal de ensino, neste primeiro momento atendendo aos 

beneficiários do bolsa-família. 

30 de março –  Reunião CME (live) - aprovação do Plano de Ação/ março- 2021. 

31/03- Live SICREDI- Projeto Crescer sobre empreendedorismo, aos professores municipais, adesão livre. 

 A equipe da secretaria de Educação e os professores estiveram na EMEF Tiradentes, para a entrega 

das atividades remotas impressas, bem como os professores puderam atender os pais, para sanar 

eventuais dúvidas. Também foram entregues os kits de alimentos e o mimo de Páscoa aos alunos.   


