SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AÇÕES
PERÍODO: 2º TRIMESTRE- 27 DE MAIO Á 19 DE SETEMBRODE 2022.

Neste trimestre, a equipe da Secretaria de Educação passou por algumas
mudanças e os técnicos foram substituídos.
A equipe que assumiu essa função deu continuidade aos atendimentos e auxílios
do semestre anterior ás Escolas e CMEI Municipais e abaixo descreve algumas das
ações desenvolvidas neste período:



















Visitas ás escolas conforme calendário anexo;
Comparecimento á fóruns e reuniões referente à educação ou afins.
Reuniões da Rede de Proteção à criança resolvendo situações de alunos da
Rede Municipal.
Visitas juntamente com a equipe do CRAS ás famílias em situação vulnerável
que envolvia alunos da Rede Municipal.
Encontros com todos os Professores da Rede Municipal organizados por turma
de regência ou disciplinas que lecionam para troca de experiências e
planejamento.
Participação na Capacitação para o repasse do Programa Educa Juntos –
Matemática.
Reunião com a equipe multidisciplinar da Escola Especializada APAE para
informações e atualizações de alunos com dupla matricula ou atendimentos
individualizados oferecidos pela instituição.
Reuniões com os diretores e coordenadores das Escolas Municipais.
Formação continuada em parceria coma Coopacol – Recursos da Contação de
Histórias.
Lives de formação em temas relacionados a Educação e Educação Especial.
Elaboração da avaliação diagnóstica do primeiro semestre.
Participação nas Festas Juninas das Escolas Municipais
Reuniões semanais com todos os técnicos da Secretaria de Educação
Resolução e auxilio de problemas internos das escolas
Planejamento da Semana Pedagógica para o retorno do recesso do mês egde
Julho.
Organização e levantamento de dados referente ao trabalho da equipe da
Secretaria de Educação através de pesquisa online anônima.










Organização dos Atos cívicos referente ao dia 7 de Setembro.
Escolha do PNLD- Programa Nacional do Livro Didático.
Parcerias em projetos sociais com as Cooperativas Sicredi e Sicoob.
Levantamento de informações dos alunos com dificuldades e que necessitam de
atendimentos especiais (Psicóloga, Fonoaudióloga, Neuropediatra, Psiquiatra)
com os professores da rede.
Acompanhamento de conversas com pais e com a Psicóloga.
Parceria com Conselho Tutelar.

