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1. APRESENTAÇÃO
O ano de 2020 iniciou com muitas expectativas, pois ocorreu o lançamento do
Referencial Curricular Municipal de Cachoeira do Sul, fruto de uma construção coletiva dos
educadores do território. A III Semana Pedagógica foi realizada com sucesso e trouxe para
o centro das discussões, temáticas relacionadas ao planejamento e ao currículo, numa
perspectiva inovadora, por meio da inserção de estudos sobre a cultura digital e o uso das
tecnologias na sala de aula.
No entanto, fechando doze dias letivos, fomos surpreendidos pela situação de
emergência em saúde pública, por conta da pandemia da COVID-19. Repentinamente, as
aulas presenciais foram suspensas por meio de Decreto Municipal. O medo, a insegurança
e as dúvidas sobre a segurança sanitária foram aos poucos ocupando o lugar da rotina das
pessoas de todos os lugares do mundo.
Logo, as expectativas sobre um retorno permearam as idas e vindas sobre a
necessidade do isolamento e do distanciamento social. No final do mês de março,
começa-se a perceber a necessidade de manter os vínculos com os estudantes, as suas
famílias e, também, com os profissionais da educação. É iniciado um novo processo de
manutenção de vínculo e de formação continuada dos profissionais da educação. Porém,
num outro formato! Aos poucos, cada educador se reinventou e buscou alternativas para
levar e buscar conhecimento em uma dinâmica totalmente diferente da habitual.
Os encontros formativos on-line e a Sala de Aula do Google foram, aos poucos, se
tornando um elo de aproximação, estudos e planejamento coletivo de cada passo a ser
dado no decorrer da nova caminhada da educação, em tempos de pandemia. Nessa
perspectiva, as atividades pedagógicas não presenciais foram chegando a cada estudante,
em meio a dificuldades de acesso e uma intensa busca ativa para garantir o direito à
educação e chegar à casa de cada estudante para levar conhecimento e palavras de
conforto, como “Tudo vai ficar bem”! “Logo, vamos nos reencontrar fisicamente na escola”!
O tempo foi passando e as práticas pedagógicas foram se ressignificando num
movimento contínuo de estudo, planejamento e troca de experiências. A reorganização da
educação municipal, em virtude da pandemia da COVID-19, foi necessária e a muitas mãos
foi elaborado um plano emergencial para minimizar os impactos trazidos pela pandemia no
processo de ensino e aprendizagem.
Por fim, chegamos ao final do mês de dezembro, com um olhar atento e uma escuta
sensível sobre cada passo dado no decorrer desta trajetória e do contexto da educação
municipal neste cenário de muitas incertezas, mas também, de muitas aprendizagens. O
6

relatório de atividades, do ano de 2020, que contempla a dimensão pedagógica não será
como os anteriores. Mas, trará algumas construções e reflexões deste ano intenso, sendo
que muitas ações serão impossíveis de descrever. Foram muitas experiências e
sentimentos que ficarão no coração de cada profissional da educação municipal, que fez o
seu melhor ao longo deste ano em que fomos surpreendidos pela pandemia da COVID-19.

Carla da Luz Zinn
Diretora Pedagógica
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2. INDICADORES EDUCACIONAIS
2.1 – Matrículas por etapas e modalidades
Etapas e
Modalidades

Nº de
Escolas

Educação
Infantil

15 EMEIs
20 EMEFs

Educação
Infantil
*Escolas
Conveniadas

3

357 Creche
197 Pré-escola

Ensino
Fundamental
Sede

9

1.416 Anos Iniciais
980 Anos Finais

Educação do
Campo

14
* 1 EMEI

Educação de
Jovens e
Adultos

6

Total

Nº de Matrículas
2017
37 Escolas

Nº de
Matrículas
2018
37 Escolas

Nº de
Matrículas
2019
38 Escolas

747 Creche
799 Creche
867 Creche
1.195 Pré-escola 1.239 Pré-escola 1.263 Pré-Escola

Nº de
Matrículas
2020
38 Escolas
886 (creche)
1.331 (Pré)
779+552 (EMEI
+ EMEF)

339 Creche
235 Pré-Escola

442 Creche
204 Pré-escola

422
226

1.352 Anos

1.340 Anos

Iniciais
981 Anos Finais

Iniciais
988 Anos finais

1353 (iniciais)
1037 (finais)
338 (pré)

221 Pré-Escola
220 Pré-Escola
187 Pré-escola
609 Anos Iniciais 582 Anos Iniciais 590 Anos Iniciais
491 Anos Finais 500 Anos Finais 472 Anos Finais

568 (iniciais)
450 (finais)
214 (Pré)

471

467

290

217

6. 684

6.714

6.456 c/EEI
5.810 s/EEI

6.490 com EEI
5.842 sem EEi

*Os números da pré-escola das Escolas do campo estão somados ao atendimento da
Educação Infantil.
Fonte: CEPLAN/SMEd e Censo Escolar/Educacenso

2.2 Matrículas da Educação Infantil – Faixa etária
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FAIXA ETÁRIA
0 A 1 ANO

2017

2018

2019

140

118

140

2020
119

8

1 A 2 ANOS

213

203

260

305

2 A 3 ANOS

309

384

404

410

3 A 4 ANOS

442

432

505

474

1.104

1.138

1.309

1.308

TOTAL:

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA
FAIXA ETÁRIA

2017

2018

2019

2020

4 ANOS

700

734

781

788

5 ANOS

692

740

686

769

TOTAL:

1.392

1.474

1.467

1.557

Fonte: CEPLAN - Censo Escolar/INEP 2017, 2018, 2019 e 2020.

2.3 Matrículas do Ensino Fundamental
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
ANO

2017

2018

2019

2020

1º ANO

373

343

376

381

2º ANO

352

336

341

386

3º ANO

433

432

389

406

4º ANO

422

424

415

369

5º ANO

445

399

409

379

TOTAL:

2.025

1.934

1.930

1.921
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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
ANO

2017

2018

2019

6º ANO

484

502

450

458

7º ANO

407

411

418

401

8º ANO

331

311

336

349

9ºANO
TOTAL:

249

257

256

1.471

1.481

1.460

2020

279
1.487

Fonte: CEPLAN - Censo Escolar/INEP 2017, 2018, 2019 e 2020.

2.4 Rendimento Escolar
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
Reprovação
ANO

2017 2018

Abandono

Aprovação

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1º ANO

0

0

2

2

0

0

371

343

376

2º ANO

0

1

0

0

0

0

352

335

338

3º ANO

61

50

59

2

1

1

370

381

320

4º ANO

63

44

47

2

3

2

357

377

357

5º ANO

47

39

31

3

2

0

395

358

381

TOTAL:

171

134

139

9

6

3

1.845

1.794

1.772

2020
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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
Reprovação
ANO

2017 2018

Abandono

Aprovação

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

6º ANO

136

103

94

9

10

7

339

389

341

7º ANO

96

61

76

4

10

4

307

340

314

8º ANO

41

39

56

6

6

1

284

266

274

9º ANO

18

15

21

2

5

3

229

237

231

TOTAL:

291

218

247

21

31

15

1.159

1.232

1.160

2020

Fonte: CEPLAN - Censo Escolar/INEP 2017, 2018, 2019 e 2020.
*2020 - No aguardo do fechamento do Censo Escolar.

2.5 Distorção Idade/ano
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
ANO

MATRÍCULAS

2017

ESTUDANTES

MATRÍCULAS

2018

ESTUDANTES

MATRÍCULAS

2019

ESTUDANTES

1º ANO

357

2%

7

351

1%

3

376

0,3%

1

2º ANO

353

1%

3

342

0%

0

341

1,2%

4

3º ANO

429

15%

64

430

9%

39

389

10,5%

41

4º ANO

406

27%

110

436

25%

109

415

16,2%

67

5º ANO

430

34%

146

411

32%

131

409

25,7%

105

TOTA:

1.975

17%

330

1.970

14%

282

1.930

11%

218

MATRÍCULAS

2019

ESTUDANTES

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
ANO

MATRÍCULAS

2017

ESTUDANTES

MATRÍCULAS

2018

ESTUDANTES

11

6º ANO

479

43%

206

512

43%

220

450

40,9%

184

7º ANO

406

41%

166

403

42%

169

418

40,3%

168

8º ANO

321

37%

119

315

34%

107

336

41,1%

138

9º ANO

231

37%

85

252

36%

91

256

29,7%

76

TOTAL:

1.437

40%

576

1.482

40%

587

1.460

38,8%

566

Fonte: CEPLAN – Qedu 2017, 2018, 2019 e 2020.
*2020 - No aguardo do fechamento do Censo Escolar.
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3. Diretrizes Pedagógicas: Guia de Orientações para o Gestor Escolar
O Guia de Orientações para o Gestor Escolar, de 2020, reuniu as ações e as
orientações que foram construídas no decorrer dos últimos anos.

A partir de abril, em virtude da suspensão das aulas presenciais, houve a
necessidade de reorganizar a educação municipal e as orientações aos gestores escolares,
bem como o processo de (re) construção do fazer pedagógico nas instituições escolares,
foram realizadas em ambiente virtual de aprendizagem: o Google Sala de Aula.

4. II SEMANA PEDAGÓGICA
A III Semana Pedagógica intitulada “Currículo em movimento: da construção à prática
pedagógica” foi realizada no período de 17 a 21 de fevereiro.
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No dia 17 de fevereiro, os professores foram acolhidos pelos gestores escolares em
sua instituição de ensino, para tratar sobre as especificidades e as orientações de cada
escola, para o início do ano letivo de 2020.
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Já, no dia 18, houve o lançamento do Referencial Curricular Municipal, com a
discussão da temática “A construção do currículo e o protagonismo do professor”.

15

Na ocasião, foi entregue o Referencial Curricular Municipal para cada escola
pertencente ao Sistema Municipal de Ensino e para os órgãos e instituições que fizeram
parte da Comissão de Implementação da Base Nacional Comum Curricular no município.

16

17

18

19

20

21

No mesmo dia de entrega do RCM, porém, no turno da tarde, ocorreu o primeiro
encontro formativo presencial da Iniciativa BNDES, do Projeto Educação Gaúcha
Conectada. A Sincroniza Educação realizou a formação referente a introdução às
metodologias ativas e ao ensino híbrido.

Já no dia 19, ocorreu o processo formativo dos profissionais da Educação Infantil. No
auditório do Sicredi, os monitores e os funcionários participaram das discussões
relacionadas ao Educar e Cuidar. A Enfermeira Greicy Moralles fez uma abordagem,
juntamente com o Corpo de Bombeiros, sobre a Lei Lucas (Lei Federal nº 13.722, de 4 de
outubro de 2018) e primeiros socorros.
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23

No turno da tarde, os professores participaram das discussões sobre “Os campos de
experiências e a intencionalidade do brincar”.

Os professores dos anos iniciais discutiram, na mesma data, sobre o currículo, o
planejamento e a organização do trabalho pedagógico.
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Ainda, no dia 19, os professores participantes do Projeto Educação Gaúcha Conectada
trabalharam sobre as metodologias ativas e o ensino baseado em projetos.

Por sua vez, no dia 20, os professores dos anos finais do Ensino Fundamental
participaram das discussões sobre os caminhos possíveis para a inovação da educação
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brasileira. A Professora Jéssica Nunes, do CIEB (Centro de Inovação da Educação
Brasileira) proporcionou um importante momento de reflexão sobre a temática.

Na mesma manhã, o Prof. Dr. Mario Vásquez Astudillo, da Universidade Tecnológica do
Chile e da UFSM, participou do momento de discussões, contribuindo com a temática sobre
o uso das tecnologias e metodologias ativas na prática pedagógica, no contexto da BNCC.
Dessa maneira, a III Semana Pedagógica obteve o caráter de evento internacional.
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E quanto ao encontro formativo relacionado ao Projeto Educação Gaúcha
Conectada, o mesmo teve continuidade nos dias 20 e 21.

Para finalizar, no dia 21, foi realizado o estudo sobre o Referencial Curricular Municipal
no contexto de cada escola do sistema municipal de ensino. Para apoiar as escolas, a
SMEd, por meio da Diretoria Pedagógica, disponibilizou um material norteador para os
estudos.
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6. INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO MAKER DA SMEd
A Secretaria Municipal de Educação inaugurou, no dia 20 de fevereiro, o Espaço
Maker, na UAB. A abordagem maker - "mão na massa" - é uma nova forma de utilizar a
tecnologia na sala de aula, além de enriquecer o processo de ensino e aprendizagem,
fortalecendo o protagonismo do estudante. O Referencial Curricular Municipal de Cachoeira
do Sul, lançado na semana pedagógica, traz a cultura digital como uma das competências
a serem desenvolvidas na educação básica. Assim, o Espaço Maker é um novo espaço de
formação de professores, no qual a aprendizagem ocorre por meio da experimentação. As
metodologias inovadoras que fazem parte da proposta de formação no espaço que é
totalmente diferenciado e não lembra uma sala de aula convencional, possibilitam o
desenvolvimento de competências digitais, vivências de metodologias ativas e o uso de
tecnologias.
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O mobiliário é flexível e coletivo, permitindo assim, várias configurações. A sala está
organizada em blocos e cada um possibilita uma experiência com diferentes tecnologias,
tais como: computadores, robótica e eletrônica, superfícies para escrita e ferramentas de
espaço maker. Com o apoio da Iniciativa BNDES Educação Conectada foi possível
proporcionar este importante movimento no sistema de ensino, por meio do Projeto
Educação Gaúcha Conectada. O espaço contém computadores, notebooks, kits de robótica
e kits makers.
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6. REORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - PANDEMIA DA COVID-19
Tendo em vista a suspensão das aulas, devido a pandemia da COVID-19, no dia 16 de
março do presente ano, a Secretaria Municipal de Educação teve que replanejar as ações
que seriam realizadas no ano de 2020, de maneira presencial.
Nesse sentido, em 31 de março, foi emitido aos gestores, o Informativo Pedagógico
SMEd n.º 01/2020, no qual tratou da nota de esclarecimento do Conselho Nacional de
Educação e às especificidades da educação municipal, orientando as escolas a sugerirem
atividades de apoio para auxiliar as famílias na manutenção da rotina de estudos em casa.
Em 03 de abril, foi emitida a Nota do Conselho Municipal de Educação (CME),que
afirmou sobre a necessidade de seguir as recomendações dos órgãos competentes em
relação à preservação da vida, bem como o respeito às decisões dos órgãos normativos
em relação a educação; solicitou que as decisões e informações sejam transmitidas pelas
escolas, aos pais, professores e famílias e reforçou ainda o que dizia a nota do CNE e o
Informativo Pedagógico SMEd nº 01/2020.
No dia 06 de abril, foi divulgado e orientado aos professores sobre o Curso on-line, por
meio do Google Sala de Aula, de Formação Continuada para professores: desafios,
conexões e aprendizagens.
Já em 14 de abril, foi divulgada a Nota Conjunta dos órgãos de educação do Sistema
Municipal de Ensino (SMEd e CME), emitida em 14 de abril, com perguntas e respostas
sobre a educação municipal e a pandemia da COVID-19.
Após, em 18 de abril, foi divulgado na página do Facebook da SMEd, nos grupos de
Whatsapp e ambiente virtual do curso dos gestores escolares, o Edital de chamamento e
do texto referência que tratam sobre a proposta de parecer sobre a reorganização dos
calendários escolares frente à pandemia da COVID-19.
Nesse sentido, cabe ressaltar, que a Secretaria fez a sua reorganização, mas sempre
apresentando aos gestores e aos professores de maneira transparente, buscando de forma
democrática tomar algumas decisões, quanto a continuidade deste ano letivo atípico.
No decorrer dos processos de reorganização da educação municipal, sentiu-se a
necessidade de criar uma comissão específica para auxiliar na construção, coletiva, de um
Plano de Ação Emergencial da Educação Municipal em tempos de pandemia da COVID-19.
Mais adiante, será apresentada a COEDUC.
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6.1 PROJETOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA
Os projetos de Formação Continuada sofreram algumas alterações nesse ano, tendo
em vista a situação enfrentada por todos, em razão da pandemia da COVID-19. O
planejamento inicial envolvia a formação dos professores para a implementação do
Referencial Curricular Municipal de Cachoeira do Sul. Ao termos as aulas suspensas e
novas preocupações se materializando no dia-a-dia, a proposta de formação precisou ser
alterada em todas as áreas.
Em um primeiro momento, a formação deu conta da ambientação dos professores
ao mundo virtual, visto que ela aconteceria por vídeo-chamadas por meio dos aplicativos
Zoom e Google Meet e também em postagens de atividades, através do Google Sala de
Aula. Assim, foi necessário organizar grupos de WhatsApp, por etapas e áreas do
conhecimento, para facilitar a comunicação.
Em seguida, as formações envolveram estratégias para o ensino remoto, incluindo
sugestões de atividades pedagógicas não presenciais, sugestões e trocas de planejamento
para esse período não presencial, acompanhamento da retirada, devolutiva e realização
das atividades pelos estudantes e, por fim, a introdução da implementação do Referencial
Curricular Municipal.
Em relação a formação continuada dos gestores escolares da educação infantil e do
ensino fundamental, o projeto foi elaborado com o intuito de qualificar os processos de
gestão pedagógica, principalmente no que se refere à implementação do Referencial
Curricular Municipal de Cachoeira do Sul/RS. Frente aos novos desafios, o projeto foi
reestruturado com foco no planejamento das ações voltadas ao ensino remoto e ao
fortalecimento da equipe gestora para o enfrentamento das situações emergenciais em
virtude da pandemia.
As ferramentas utilizadas foram:
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6.2 FORMAÇÃO CONTINUADA: TEMÁTICAS E CARGA HORÁRIA
Curso de Formação Continuada para gestores escolares da Educação Infantil: desafios,
conexões e aprendizagens
Plataforma de Estudos - Google Sala de Aula

GESTORES ESCOLARES (Diretor e Vice-Diretor) - EDUCAÇÃO INFANTIL
Coordenação: Carla da Luz Zinn
Nº

Conteúdo

Carga Horária

01

A
construção
do
currículo
e
o
protagonismo
professor/Lançamento do Referencial Curricular Municipal.

do

4h

02

A ressignificação da educação municipal em tempos de pandemia
da Covid-19.

2h

03

Educação em tempos de isolamento social por conta da pandemia
da Covid-19.

2h

04

Reorganização dos calendários escolares e atividades
pedagógicas não presenciais: texto referência do CNE.

4h

05

Estratégias para a educação infantil em tempos de distanciamento
social.

2h

06

Comunicação Escola e Família em tempos de distanciamento
social.

2h

07

Práticas e experiências da Educação Infantil em tempos de
pandemia da Covid-19: I.

4h

08

Escolas infantis durante e depois da pandemia: alternativas
possíveis.

2h

09

Práticas e experiências da Educação Infantil em tempos de
pandemia da Covid-19: II.

4h

10

Parecer CME n.º 6/2020: Estruturação da escola em tempos de
pandemia da COVID-19.

3h

11

Plano de Ação Emergencial da Escola.

4h

32

12

Práticas e experiências da Educação Infantil em tempos de
pandemia da Covid-19: III.

4h

13

Saúde mental: Projeto Acolhendo Sentimentos.

2h

14

Marcos legais e ensino híbrido.

2h

15

Desenvolvimento dos campos de experiências por meio da arte.

2h

16

Práticas e experiências da Educação Infantil em tempos de
pandemia da Covid-19: IV.

4h

17

Lei Federal n.º 14.040/2020 e a reorganização do calendário
escolar da educação infantil.

4h

18

Projeto de Resolução do CNE: estudo e reflexões sobre as
diretrizes nacionais orientadoras para implementação da Lei
Federal n.º 14.040/2020.

4h

19

Práticas e experiências da Educação Infantil em tempos de
pandemia da Covid-19: V.

4h

20

Portaria Conjunta SES/SEDUC n.º 01/2020: Plano de Contingência
e o Centro de Operações de Emergência em Saúde para a
Educação - COE-E.

4h

21

Práticas e experiências da Educação Infantil em tempos de
pandemia da Covid-19: VI.

4h

22

Práticas e experiências da Educação Infantil em tempos de
pandemia da Covid-19: VII.

4h

23

Como contribuir para a articulação qualitativa do sistema municipal
de ensino?

4h

24

Práticas e experiências da Educação Infantil em tempos de
pandemia da Covid-19: VIII.

4h

25

Ano Letivo de 2020: diretrizes para as atividades de conclusão da
Educação Infantil.

2h

Total

81 horas

GESTORES ESCOLARES (Diretor e Vice-Diretor) - ENSINO FUNDAMENTAL
Coordenação: Carla da Luz Zinn
Nº

Conteúdo

Carga Horária

01

A
construção
do
currículo
e
o
protagonismo
professor/Lançamento do Referencial Curricular Municipal.

do

4h

02

Reflexões sobre a educação em tempos de isolamento social por
conta da pandemia da Covid-19.

2h

03

A ressignificação da educação municipal em tempos de pandemia
da Covid-19.

2h
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04

Atividades pedagógicas não presenciais: conceito do CNE e
organização dos registros da escola.

4h

05

Reorganização dos calendários escolares e atividades
pedagógicas não presenciais: texto referência do CNE.

4h

06

Comunicação Escola e Família em tempos de distanciamento
social.

4h

07

Gestão administrativa e financeira da escola em tempos de
pandemia da Covid-19.

3h

08

Clique Escola: Ferramenta de transparência da Gestão Escolar.

2h

09

Portaria Conjunta SES/SEDUC n.º 01/2020: Plano de Contingência
e o Centro de Operações de Emergência em Saúde para a
Educação - COE-E.

4h

10

Atos normativos: educação municipal em tempos de pandemia
(live do III Encontro Municipal de Educação Infantil).

3h

11

Parecer CME n.º 6/2020: Estruturação da escola em tempos de
pandemia da COVID-19.

3h

12

Atividades pedagógicas não presenciais: registros das práticas
desenvolvidas I.

4h

13

Atividades pedagógicas não presenciais: registros das práticas
desenvolvidas II.

4h

14

Atividades pedagógicas não presenciais: registros das práticas
desenvolvidas III.

4h

15

Educação Municipal e os 200 anos de Cachoeira do Sul.

3h

16

Experiências de ensino remoto em tempos de pandemia da
Covid-19: I Encontro das Escolas Municipais de Ensino
Fundamental.

10h

17

Lei Federal n.º 14.040/2020 e a reorganização do calendário
escolar das etapas e modalidades da educação básica.

3h

18

Projeto de Resolução do CNE: estudo e reflexões sobre as
diretrizes nacionais orientadoras para implementação da Lei
Federal n.º 14.040/2020.

3h

19

Atividades pedagógicas não presenciais: registros das práticas
desenvolvidas IV.

4h

20

Atividades pedagógicas não presenciais: registros das práticas
desenvolvidas V.

4h

21

Atividades pedagógicas não presenciais: registros das práticas
desenvolvidas VI.

4h

22

Plano de Ação Emergencial para o envio de atividades
pedagógicas não presenciais e retorno presencial.

8h

23

IDEB: os indicadores e os nossos resultados nos anos iniciais e
finais do Ensino Fundamental.

3h

34

24

Estudo do Parecer CNE n.º 15/2020: projeto de resolução que
institui diretrizes nacionais para implementação dos dispositivos da
Lei Federal n.º 14.040/2020.

4h

25

Atividades pedagógicas não presenciais: registros das práticas
desenvolvidas VII.

4h

26

Atividades pedagógicas não presenciais: registros das práticas
desenvolvidas VIII.

4h

27

Como contribuir para a articulação qualitativa do sistema municipal
de ensino?

3h

28

Ano Letivo de 2020: diretrizes para as atividades de conclusão da
Educação Infantil.

2h

Total

106 horas

GESTORES ESCOLARES (Supervisor Escolar) - EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO
FUNDAMENTAL
Coordenação: Andressa Bordignon
Nº

Conteúdo

Carga Horária

01 Relato sobre vídeo de Antonio Nóvoa - Educação em tempos de 2h
isolamento social.
02 Reflexão e análise de documentos legais - CNE - Anped - MIEIB.

6h

03 Comentário sobre a live de Paula Fochi - Estratégias para 3h
Educação Infantil em tempos de pandemia.
04 Elaboração do Plano de Estudos Emergencial.

10h

05 Live - “200 Anos de Cachoeira do Sul”.

2h

06 Live - “Contos e Causos de Cachoeira do Sul”.

3h

07 Elaboração de Projeto de Formação Continuada.

5h

08 Análise de Resultados do IDEB, Orientações do Calendário 3h
Escolar e dos Órgãos de Controle Social.
09 Estudo do Projeto de Resolução CNE n.º 15/2020.

3h

10 Estudo de Documentos exarados no período de Pandemia - 3h
Parecer CNE n.º 05/2020, MP n.º 934/2020, documentos da
UNDIME, UNCME, Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS n.º01/2020.
11

Retomada do Referencial Curricular Municipal (AGOSTO).

3h

12 Estudo do Parecer do CME n.º 06/2020.

2h

13 Estudo do Parecer do CNE n.º 11/2020.

2h

14 Roteiro de Elaboração de Plano de Ação.

2h
35

15 Avaliação em Tempos de Pandemia.

2h

Total

51h

GESTORES ESCOLARES (Orientador Educacional) - EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO
FUNDAMENTAL
Coordenação: Andressa Bordignon, Aimara da Silva Carlos, Raquel Mazuim Ribeiro e
Viviane de Oliveira Pereira.
Nº

Tema Abordado:

Carga horária:

01

- Estudo da Nota conjunta 02/2020 da Promotoria Especializada 2h
em Educação sobre atividades não presenciais e ficha FICAI em
tempos de pandemia.

02

- Como identificar sinais de violência, abusos e maus tratos e 2h
quais os encaminhamentos.

03

- Seminário sobre sensibilização para Práticas Restaurativas, 2h
promovido pela PREDUCSM- MPRS.

04

- Roda de Conversa “Projeto Acolhendo Sentimentos”- SMEd/ 2h
Curso de Psicologia- ULBRA

5

-Programação Semana da Mulher- Painel da SMEd- Mães de 2h
pessoas com deficiência.

6

-Live – Transição Planetária, Justiça Restaurativa e Espiritualidade.

7

-Escola da Inteligência e Bett educar- Como formar mentes livres e 2h
emocionalmente saudáveis, atualmente.

8

-Webinário da SMEd- “ Você tem dúvidas sobre
municipal em tempos de pandemia da Covid 19.

9

-O profissional da educação frente aos desafios no combate à 2h
violência sexual de crianças e adolescentes.

10

-1º Curso Básico de Comunicação Não Violenta.

11

-“Preparação para o mercado de trabalho de acordo com as suas 2h
exigências, concorrências e competitividade, do Programa Nacional
de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho” (ACESSUAS).

12

-Live “Família e Escola: uma aliança para além da pandemia”.

2h

13

-Live “Mediação no Cenário Atual, rodas virtuais de conhecimento”.

2h

14

-Live “ Comunicação não violenta: a linguagem da vida.

2h

15

-Live Fundação Projeto Pescar: “Empatia e compaixão em tempos 2h
de pandemia.

a

2h

educação 2h

4h
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16

-Live: “ A saúde do professor em tempos da Covid 19”.

2h

17

-Live Bett educar Brasil:“Professor: acolhendo e acolhendo-se para
recomeçar.”

2h

18

-Live Bett educar Brasil:“ Planos para volta às aulas nas redes 2h
públicas.”

19

-Live Bett educar Brasil:“Como as escolas e redes particulares 2h
estão se preparando para a volta às aulas”.

20

-Live Bett educar Brasil:“ Protocolos internacionais para volta às 2h
aulas.”

21

-Live Bett educar Brasil: “ Dicas práticas para o acolhimento na 2h
volta às aulas.

22

- Live Bett educar Brasil:“ Mediação de Conflitos em tempos de 2h
Pandemia..”

23

-Relato sobre vídeo de António Nóvoa - Educação em tempos de
isolamento social.

24

-Reflexão e análise sobre documentos legais - CNE - Anped - 6h
MIEIB.

25

-Comentário sobre a live de Paula Fochi - Estratégias para 3h
Educação Infantil em tempos de pandemia.

26

-Elaboração do Plano de Estudos Emergencial.

10h

27

-Live - “200 Anos de Cachoeira do Sul”.

2h

28

-Live - “Contos e Causos de Cachoeira do Sul”

3h

29

-Elaboração de Projeto de Formação Continuada.

5h

30

-Análise dos Resultados do IDEB, Orientações do Calendário 3h
Escolar e dos Órgãos de Controle Social.

31

-Estudo do Projeto de Resolução CNE n.º 15/2020.

32

-Estudo de Documentos exarados no período de Pandemia - 3h
Parecer CNE n.º 05/2020, MP n.º 934/2020, documentos da
UNDIME, UNCME, Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS n.º 01/2020.

33

-Retomada do Referencial Curricular Municipal (AGOSTO).

3h

34

-Estudo do Parecer do CME n.º 06/2020.

2h

35

-Estudo do Parecer do CNE n.º 11/2020

2h

36

-Roteiro de Elaboração de Plano de Ação.

2h

2h

3h

37

37

- Avaliação em Tempos de Pandemia.

2h

TOTAL

97h

PROFESSORES (Educação Infantil) - IDADE CRECHE e PRÉ-ESCOLA
Coordenação: Anadeli Aparecida Bica de Quadros e Marta Regina Nunes de Andrade.
Conteúdo

Carga horária

01

Relatar de forma resumida, como garantir às crianças de Educação
Infantil (de 0 a 5 anos e 11 meses), em época da Pandemia
(COVID-19 / Coronavírus), os seus direitos de aprendizagem.

4h

02

Ler e interpretar a etapa da Educação Básica / Educação Infantil no
RCM.

4h

03

Fazer uma leitura e reflexão do Guia de Literacia: “Conta pra Mim”,
analisando as possibilidades de orientação às famílias no contexto
atual.

8h

04

Preencher a Ficha de Acompanhamento das sugestões de
Atividades Pedagógicas não presenciais (mês Setembro).

2h

05

Leitura complementar: Orientações Pediátricas da Sociedade
Brasileira de Pediatria.

2h

06

Leitura complementar: COVID 19 e a volta às aulas.

2h

07

Preencher a Ficha de Acompanhamento das sugestões de
Atividades Pedagógicas não presenciais (mês Outubro).

2h

08

Live de apresentação de Boas Práticas

2h

09

Preencher a Ficha de Acompanhamento das sugestões de
Atividades Pedagógicas não presenciais (mês Novembro).

2h

10

Preencher a Ficha de Acompanhamento das sugestões de
Atividades Pedagógicas não presenciais (mês Dezembro)

2h

Total

30h

PROFESSORES (Anos Iniciais) - 1º ANO
Coordenação: Viviane de Oliveira Pereira.
Nº
01

Tema Abordado:
Estudando o Referencial Curricular Municipal.

Carga
horária:
4h

38

02

Pesquisa de atividades com habilidades do Referencial Curricular
Municipal para elaboração de uma coletânea.

3h

03

Leitura Complementar: seis práticas essenciais para a alfabetização.

2h

04

Elaboração de relatório de acompanhamento das atividades não
presenciais enviadas aos estudantes.

2h

05

Elaboração de atividades sobre o folclore.

4h

06

Relato de experiências significativas em tempos de trabalho remoto.

3h

07

Alfabetização em prática com o Programa Educar pra Valer.

4h

08

Desafios da Educação Municipal em Tempos de pandemia
Covid-19.

3h

09

A importância das habilidades socioemocionais.

2h

10

Live “Educação Municipal e os 200 anos de Cachoeira.”

2h

11

Live “ Contos e Causos de Cachoeira do Sul”.

2h

12

Lives “I Encontro Municipal das Escolas de Ensino Fundamental de
Cachoeira do Sul- RS”

6h

13

Relato de boas práticas em tempos de atividades não presenciais.

4h

Total:

41h

PROFESSORES (Anos Iniciais) - 2º ANO
Coordenação: Viviane de Oliveira Pereira
Nº

Tema Abordado

Carga horária

01

Leitura das orientações gerais do Programa Educar pra Valer.

2h

02

Pesquisa de atividades para a elaboração de uma Coletânea.

3h

03

Leitura Complementar:Aquisição da leitura nos anos iniciais

2h

04

Elaboração de relatório de acompanhamento das atividades não
presenciais enviadas aos estudantes.

3h

05

Elaboração de atividades sobre o folclore.

3h
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06

Relato de experiências significativas em tempos de trabalho
remoto.

07

Práticas de alfabetização com o Programa Educar pra Valer.

08

Alfabetização matemática com o Programa Educar pra Valer.

09

Desafios da Educação Municipal em tempos de pandemia.

2h

10

Estudando o Referencial Curricular Municipal.

2h

11

A importância das habilidades socioemocionais.

12

Orientações para o trabalho com os cadernos de atividades do
Programa Educar pra Valer.

2h

13

Avaliação e alinhamento do trabalho não presencial com os
cadernos de atividades do Programa Educar pra Valer.

2h

14

Live “Educação Municipal e os 200 anos de Cachoeira.”

2h

15

Live “ Contos e Causos de Cachoeira do Sul”.

2h

16

Lives “I Encontro Municipal das Escolas de Ensino Fundamental
de Cachoeira do Sul- RS”.

6h

Total:

3h

16h
4h

2h

56h

PROFESSORES (Anos Iniciais) - 3º ANO
Coordenação: Viviane de Oliveira Pereira.
Nº

Tema Abordado

Carga horária

01

Estudando o Referencial Curricular Municipal.

8h

02

Pesquisa de atividades com habilidades do Referencial Curricular
Municipal para elaboração de uma coletânea.

3h

03

Aquisição da leitura nos anos iniciais.

2h

04

Elaboração de relatório de acompanhamento das atividades não
presenciais enviadas aos estudantes.

3h

05

Elaboração de atividades sobre o folclore brasileiro.

3h

06

Pesquisa de boas práticas em tempos de trabalho remoto.

3h

40

07

Analisando as habilidades essenciais ao final do 3º ano do Ensino
Fundamental.

2h

08

Trabalhando a multiplicação.

2h

09

Relato de boas práticas alinhadas ao Referencial Curricular
Municipal.

4h

10

A importância das habilidades socioemocionais.

2h

12

Live “Educação Municipal e os 200 anos de Cachoeira.”

2h

13

Live “ Contos e Causos de Cachoeira do Sul”.

2h

14

Lives “ I Encontro Municipal das Escolas de Ensino Fundamental
de Cachoeira do Sul- RS”.

6h

Total:

42h

PROFESSORES (Anos Iniciais) - 4º ANO
Coordenação: Andressa Bordignon e Graziela dos Santos Alves.
Nº

Conteúdo

Carga horária

01

Desafio literário do home office.

3 horas

02

Leitura e escrita de um texto sobre o texto introdutório,
presente no RCM, de Arte, Educação Física e Língua
Portuguesa.

3 horas

03

Produção de mapa conceitual sobre as principais ideias
presentes nos textos introdutórios do RCM, de Ciências
Humanas, Geograﬁa e História.

3 horas

04

Planejamento de atividades sobre os 200 anos do
município de Cachoeira do Sul.

3 horas

05

Colagem de imagens sobre o texto introdutório, presente no
RCM, de Ciências da Natureza.

3 horas

06

Live “Educação municipal e os 200 anos de Cachoeira”.

2 horas

07

Live “Contos e causos de Cachoeira do Sul”.

2 horas

08

Lives “I Encontro Municipal das Escolas de Ensino
Fundamental de Cachoeira do Sul/RS”.

6 horas

09

Elaboração de Ficha de acompanhamento.

1 hora

10

Planejamento sobre as Habilidades socioemocionais.

3 horas
41

11

Planejamento com as habilidades de Ensino Religioso.

3 horas

12

Estudo de Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional
de Educação e também do Conselho Municipal de
Educação.

15 horas

Total:

47 horas

PROFESSORES (Anos Iniciais) - 5º ANO
Coordenação: Andressa Bordignon e Graziela dos Santos Alves.
Nº

Tema

Carga horária

01

Produção de texto opinativo sobre o texto introdutório do
RCM, de Ciências Humanas, Geografia e História.

3 horas

02

Explorando os
curriculares.

componentes

3 horas

03

Mapa conceitual sobre o texto introdutório de Ciências da
Natureza, do RCM.

3 horas

04

Live “Educação municipal e os 200 anos de Cachoeira.

2 horas

05

Live “Contos e causos de Cachoeira do Sul”.

2 horas

06

Lives “I Encontro Municipal das Escolas de Ensino
Fundamental de Cachoeira do Sul/RS”.

6 horas

07

Estudo de Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional
de Educação e também do Conselho Municipal de
Educação.

8 horas

08

Aprendendo Matemática com o Programa Educar pra
Valer.

10 horas

09

Aprendendo Língua Portuguesa com o Programa Educar
pra Valer.

10 horas

gibis

nos

diferentes

Total:

47 horas

PROFESSORES (Anos Finais) - ÁREA DE LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA E
LÍNGUA INGLESA
Coordenação: Graziela dos Santos Alves.
Nº

Conteúdo

01

Interdisciplinaridade
Portuguesa.

02

Desafio do home office.

entre

Língua

Carga horária

Inglesa

e

Língua

3 horas
3 horas
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03

Planejando atividades de Língua Portuguesa para os anos
iniciais.

3 horas

04

Conto sobre os 200 anos do município de Cachoeira do Sul.

5 horas

05

Live “Educação municipal e os 200 anos de Cachoeira”.

2 horas

06

Live “Contos e causos de Cachoeira do Sul”.

2 horas

07

Lives “I Encontro Municipal das Escolas
Fundamental de Cachoeira do Sul/RS”.

Ensino

6 horas

08

Estudo de Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional de
Educação e também do Conselho Municipal de Educação.

15 horas

09

Planejando habilidades socioemocionais.

3 horas

10

Proposta de produção textual.

3 horas

de

45 horas

Total:

PROFESSORES (Anos Finais) - ÁREA DE LINGUAGENS - ARTE
Coordenação: Andressa Bordignon.
Nº.

Conteúdo

Carga Horária

01

Desafio Literário.

2h

02

Análise do Documentário “200 Anos de Cachoeira do Sul”.

3h

03

Leitura da parte introdutória do Referencial Curricular Municipal.

5h

04

Leitura do Referencial Curricular Municipal: Área das Ciências
Humanas.

5h

05

Análise do Programa “Vamos Aprender!”

2h

06

Discussão sobre a elaboração do Currículo Emergencial.

2h

07

Live: “200 Anos de Cachoeira do Sul”.

2h

08

Live: “Contos e Causos de Cachoeira do Sul”.

2h

09

Estudo do Referencial Curricular Municipal.

3h

10

Estudos das Legislações do Período de Pandemia: Parecer CNE
n.º 05/2020, Parecer CNE n.º 09/2020, MP n.º 934/2020, Portaria
SES/SEDUC-RS n.º 01/2020.

3h

11

Estudo do Parecer do CME n.º 06/2020.

3h

Total:

32h

43

PROFESSORES (Anos Finais) - ÁREA DE LINGUAGENS - EDUCAÇÃO FÍSICA
Coordenação: Érico Teixeira
Nº
01

Carga
Horária
4h

Tema
Competências específicas da EF para o Ensino Fundamental /
Resoluções do CNE e CME sobre atividades letivas durante a pandemia

02

4h

Reunião Zoom: As aulas de EF no Isolamento Social / Atividades Online
para os estudantes. Dificuldades e alternativas encontradas para
proporcionar aos estudantes as Atividades Pedagógicas Não
Presenciais.

03

4h

Reunião Meet: Compartilhamento do material didático/pedagógico
disponibilizado pelo Instituto Impulsiona, Anos Iniciais e Finais.

04

4h

Reunião Meet: Medidas Preventivas nas “aulas práticas presenciais” de
EF, de acordo com o Plano de Contingência para Prevenção,
Monitoramento e Controle da Transmissão de COVID-19.

05

4h

Reunião Presencial: Elaboração do Currículo Emergencial de Educação
Física.

06

4h

Reunião Meet: Relato dos professores sobre envio, devolutivas e
feedback das Atividades Pedagógicas Não Presenciais.

07

4h

Reunião Meet: Planejamento de aula com base no “Pensamento
Computacional”, norteado pela BNCC/RCM, como recurso pedagógico
para uma aula criativa e desafiadora.

08

4h

Reunião Presencial: Relato atividades 2017-2020

32h

Total

PROFESSORES (Anos Finais) - ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA E
GEOGRAFIA
Coordenação: Andressa Bordignon
Nº

Conteúdo

Carga Horária

01 Análise do Documentário “200 Anos de Cachoeira do Sul”.

3h

02 Elaboração de atividade sobre o Documentário.

4h

03 Leitura da parte introdutória do Referencial Curricular Municipal.

5h

04 Leitura do Referencial Curricular Municipal: Área de Ciências
Humanas.

5h

05 Análise do Programa “Vamos Aprender!”

2h
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06 Discussão sobre a elaboração do Currículo Emergencial.

2h

07 Live: “200 Anos de Cachoeira do Sul”.

2h

08 Live: “Contos e Causos de Cachoeira do Sul”.

2h

09 Planejamento de
socioemocionais.

4h

atividade que contemple as habilidades

10 Estudo do Referencial Curricular Municipal.

3h

11 Estudos das Legislações do Período de Pandemia: Parecer CNE
n.º 05/2020, Parecer CNE n.º 09/2020, MP n.º 934/2020, Portaria
SES/SEDUC-RS n.º 01/2020.

3h

12 Estudo do Parecer do CME n.º 06/2020.

3h

13 Estudo das Habilidades Socioemocionais.

3h

Total:

41h

PROFESSORES (Anos Finais) - ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - CIÊNCIAS
Coordenação: Silvane Peruffo
Conteúdo

Carga

01 – Estudo do RCM e planejamento 2020.

2h

02 - Estudo do RCM e planejamento 2020.

3h

03 – Levantamento dos planejamentos das aulas presenciais em março.

4h

04 – Análise dos planejamentos em relação ao RCM.

3h

05 – Atividades Pedagógicas não presenciais de ciências da natureza no
contexto atual.

2h

06 – Como trabalhar ciências em forma de projetos.

4h

07 – Atividades pedagógicas não presenciais.

2h

08 – Estudo e análise da Matriz de referência para o modelo híbrido de ensino
presencial e não presencial-2020 do Estado do RS.

2h

09 – Análise dos Mapas de Foco da BNCC do Instituto Reúna e Seleção de
conteúdos emergenciais para aulas não presenciais.

4h

10 – Organização do Currículo Emergencial Municipal.

3h
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11 – Ensino Híbrido no contexto atual.

3h

12 – Planejamento baseado no Ensino Híbrido.

4h

13 – Pensamento Computacional como ferramenta de aprendizagem na ciência
da natureza.

2h

Total

35h

PROFESSORES (Anos Finais) - ÁREA DE MATEMÁTICA - MATEMÁTICA
Coordenação: Silvane Peruffo.
Tema Abordado

Carga

01 – Levantamento sobre os planejamentos das aulas presenciais em março.

4h

02 – Análise dos planejamentos em relação ao RCM.

3h

03 – Atividades Pedagógicas não presenciais de matemática no contexto atual.

2h

04 – Como trabalhar matemática em forma de projetos?

4h

05 – Atividades pedagógicas não presenciais.

2h

06 – Estudo e análise da Matriz de referência para o modelo híbrido de ensino
presencial e não presencial-2020 do Estado do RS.

2h

07 – Análise dos Mapas de Foco da BNCC do Instituto Reúna e Seleção de
conteúdos emergenciais para aulas não presenciais.

4h

08 – Organização do Currículo Emergencial Municipal.

3h

09 – Ensino Híbrido no contexto atual.

3h

10 – Planejamento baseado no Ensino Híbrido.

4h

11 – Pensamento Computacional como ferramenta de aprendizagem na
matemática.

2h

Total:

33h

PROFESSORES (Educação Especial) - ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
Coordenação: Anadeli Aparecida Bica de Quadros, Cleusa da Silva Santos e Marta
Regina Nunes de Andrade.
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DATA

TEMA

Carga Horária

20/04 1. Relato dos professores do AEE “Atividades não
presenciais”.
*Google Sala de Aula

2h

05/05 2. Elaboração Plano de Ação AEE- Período Pandemia
COVID-19.
*Google Sala de Aula

2h

07/05 3. Estudo e análise do Parecer n.° 05/2020 CNE/CPConselho Nacional de Educação/Conselho Pleno pág.14,15.
*Via App ZOOM - Reunião AEE

2h

15/05 4. Inclusão/Educação Especial em tempos de pandemia da
COVID-19: Desafios e Perspectivas.
*Via App Google Meet - Reunião AEE

2h

19/05 5. Retorno presencial dos estudantes com deficiência:
e
análise e estruturação.
20/05
Encontro Presencial em pequenos grupos para averiguar
a lista de estudantes para um possível retorno presencial
das aulas.
* Sala de Reuniões /SMEd

4h

18/06 6.
Atividades
não
presenciais:
Dificuldades?…
Facilidades?… Sucessos?... Devolutivas?…
* Via App Google Meet - Reunião AEE

2h

25/06 7. Relatório de Experiências da Modalidade Educação
Especial/AEE.
* Google Sala de Aula

2h

10/07 8. Relato de Experiências da Modalidade Educação Especial
Atendimento Educacional Especializado em tempos de
pandemia.
* Via App Google Meet - Reunião AEE

2h

05/08 9. Live -Educação Municipal e os 200 Anos de Cachoeira
do Sul.

2h

06/08 10. Lives - I Encontro Municipal das Escolas de Ensino
11/08 Fundamental de Cachoeira do Sul.
12/08

6h

21/08 11. Organização de Fontes de Registro: a normatização da
prática.
* Via App Google Meet - Reunião AEE

2h

21/08 12.
Live de Abertura da Semana da Pessoa com
Deficiência “Desafios barreiras e crimes cometidos contra as
Pessoas com Deficiência.

2h
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25/08 13.
Live “A Inclusão dos invisíveis e o acesso ao Sistema
Único de assistência social".

2h

26/08 14.
Live “Acessibilidade, Inclusão e solidariedade em
tempo de pandemia”.

2h

27/08 15.

2h

Live “Comunicação Alternativa e Inclusão”.

25/09 16. Relato de Experiências da Modalidade Educação
Especial
Atendimento
Educacional
Especializado.
* Via App Google Meet

2h

06/10 17.
Política Nacional de Educação Especial: Equitativa,
Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.
*Google Sala de Aula

2h

06/11 18. Análise e discussão da Política Nacional de Educação
Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo
da Vida.
*Reunião AEE – Via App Google Meet

2h

Total:

42h

PROFESSORES (Educação Conectada) - PONTO FOCAL
Coordenação: Felipe Almansa.
Nº

Carga
Horária

Conteúdo

01

3h

Fórum de Apresentação.

02

2h

Reunião Virtual às 14hs. Problematização dos conceitos (maker,
robótica, tecnologias digitais e REA).

03

3h

Montagem do Arduino (Uno).

04

3h

Circuitos Elétricos e Programação do Arduino.

05

3h

Instalação do software (ardublok), conceitos de programação e conceitos
de pensamento computacional.

06

3h

Programação do arduino (pisca leds) e principais blocos de programação
do ardublock.

07

3h

Site: Escola Maker (Kit explorador Uno) e seus exemplos de aulas
validando Robótica Educacional articulada com o currículo.

08

3h

Elaboração do Planejamento de aula: (cada professor elabora para seu
componente curricular) o qual terá a Robótica Educacional com recurso
de apoio ao ensino e aprendizagem.
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09

3h

Aula (2): Elaboração do Planejamento de aula (cada professor elabora
para seu componente curricular) o qual terá a Robótica Educacional com
recurso de apoio ao ensino e aprendizagem.

10

3h

Aplicação do Planejamento de aula (cada professor problematiza seu
planejamento) o qual terá a Robótica Educacional com recurso de apoio
ao ensino e aprendizagem.

11

3h

Aula (2): Aplicação do Planejamento de aula (cada professor
problematiza seu planejamento) o qual terá a Robótica Educacional com
recurso de apoio ao ensino e aprendizagem.

12

3h

Aula (3): Aplicação do Planejamento de aula (cada professor
problematiza seu planejamento) o qual terá a Robótica Educacional com
recurso de apoio ao ensino e aprendizagem.
Total: 35 horas
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6.3 III ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Diante da atual situação, em 2020, e pensando em dar continuidade aos encontros
de Educação Infantil promovidos anualmente, desde 2018, realizamos, on-line, o III
Encontro Municipal de Educação Infantil. Com o tema “A criança e os seus Direitos de
aprendizagem em tempos de Pandemia da COVID-19”, foram convidados profissionais
renomados na área legal e teórica, bem como colegas professores que fazem parte do
Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul, para explanar sobre o tema.

Material de divulgação:
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6.4 I ENCONTRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Devido à situação ocasionada pela pandemia e com o objetivo de orientar os professores
quanto à legislação e ao planejamento neste período atípico, foi realizado o I Encontro das
Escolas Municipais de Ensino Fundamental. O encontro discutiu a temática “Experiências
de ensino remoto em tempos de pandemia” e contou com a presença de convidados como:
a Promotora de Justiça, Rosangela Corrêa da Rosa, da Promotoria Regional de Educação
de Santa Maria; a Co Fundadora da Sincroniza Educação, Ana Paula Manzalli; a Profª Dra.
Tania Marques, Psicóloga da UFRGS; a Profª Me Cristina Caneda, Coordenadora do Curso
de Psicologia da ULBRA. Na oportunidade foram discutidos assuntos relacionados a
legislação educacional vigente, o ensino híbrido e a saúde mental dos profissionais da
educação. O Projeto “Acolhendo Sentimentos”, foi lançado em live do encontro e os
professores dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental tiveram a
oportunidade de compartilhar suas experiências sobre o ensino remoto.
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6.5 CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL E ESCOLAR – PARCERIA
UFSM
Os encontros presenciais do Curso de Formação Continuada para gestores
escolares, professores, conselheiros municipais de educação e técnicos em educação,no
âmbito da gestão educacional e escolar, foram suspensos, no primeiro semestre, devido a
pandemia da COVID-19. O curso, que é realizado por meio de termo de cooperação
firmado com a Universidade Federal de Santa Maria, foi retomado no mês de novembro,
mediante a atualização do ambiente Moodle e divulgação de formulário aos cursistas que
tratavam de pesquisa de interesse dos profissionais para continuarem na segunda etapa do
curso.
O gráfico abaixo revela o interesse dos cursistas em participarem da segunda etapa
do curso:

Fonte: GEPe REDES/UFSM
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As temáticas dos encontros foram redefinidas conforme as necessidades
demonstradas pelos cursistas no gráfico abaixo:

Fonte: GEPe REDES/UFSM

Cronograma 2020/2021
Carga horária: 20 horas presenciais e 40 horas a distância
Encontros on-line: dezembro e janeiro (8 horas)
Encontro 4 onl-ine: 10/12/2020
9h às 12h ─ Como contribuir para a articulação qualitativa do sistema municipal de ensino?
- Promotoria Regional de Educação de Santa Maria/PREDUCSM
Lançamento do livro: Qualidade na [re] articulação do sistema municipal de ensino
Atividades não presenciais - ambiente Moodle
Módulo III: Gestão Pedagógica
Encontro 1 on-line: 15/12 - Transferido para 19/01
9h às 11h- Avaliação da Aprendizagem em tempos de pandemia da Covid-19 - (Profª. Dra.
Marilene Gabriel Dalla Corte)
Atividades não presenciais - Ambiente Moodle
Encontro 2 on-line- 18/12
9h às 11h - Currículo e Planejamento Pedagógico no contexto da pandemia da COVID-19
-(Profª Dra. Ana Carla Powaczuk)
Atividades não presenciais - ambiente Moodle
Módulo IV: Acolhimento e Relações interpessoais na escola
Encontro 3 on-line - 08/01
9h às 11h- Profª Dra. Lorena Marquezan
Atividades não presenciais - ambiente Moodle
Módulo V: Gestão Administrativa e Financeira
Encontro 4 on-line - 15/01
9h às 11h- Financiamento da Educação - (Prof. Dr. Diego Tormes)
Atividades não presenciais - ambiente Moodle
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6.6 WEBINÁRIOS PROMOVIDOS PELA SMEd
O fortalecimento da comunicação foi uma ação necessária nesse contexto de
reorganização da educação municipal. Como estratégia de fortalecimento da comunicação
com os profissionais da educação, a SMEd intensificou o uso das mídias sociais, como a
página do Facebook da SMEd e os grupos de whatsapp. Os webinários foram canais de
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comunicação, estudo e reflexões, além de um importante meio para a escuta e o
esclarecimento de dúvidas dos professores.
Assim, para atender um público maior de profissionais, foram organizados alguns
webinários com temáticas variadas: legislação; a relação entre família e escola, em tempos
de pandemia da COVID-19; especificidades a respeito da Educação Infantil; aspectos
históricos de Cachoeira do Sul, tendo em vista os 200 anos do município; discussão e
valorização da cultura afrodescente e indígena, além da exposição de atividades que foram
desenvolvidas pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Dora Abreu, quanto a
consciência negra e o lançamento do Caderno Pedagógico para professores: Cachoeira do
Sul 200 anos de história.
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7. CURRÍCULO EMERGENCIAL - O REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL

O Parecer do CNE n.º 05/2020 orientou em relação a elaboração de um currículo
emergencial pelos Sistemas de Ensino, redes e instituições educacionais. Nesse sentido, a
SMEd orientou os gestores das escolas que juntamente com seus professores, elencassem
as habilidades essenciais a serem desenvolvidas neste ano, a partir do Referencial
Curricular Municipal de Cachoeira do Sul.
Assim, partindo do Plano de Estudo Emergencial de cada escola, a Secretaria
Municipal de Educação fez a compilação das habilidades essenciais comuns em todos eles
e elaborou seu Currículo Emergencial, que foi disponibilizado no Observatório da Educação
Municipal: OBEMCS.
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8. PROJETO EDUCAÇÃO GAÚCHA CONECTADA
No decorrer do ano de 2020 foram realizadas diversas atividades a fim de
implementar o projeto de forma efetiva nas escolas, tais como:
● Formação para professores presencialmente no mês de fevereiro;
● Formação online para professores, durante o ano, com a Sincroniza Educação;
● Formação para professores Ponto Focal das escolas participantes do projeto;
● Acompanhamento do Project e alimentação com as evidências do projeto;
● Inauguração do Espaço Maker da Secretaria Municipal de Educação;
● Teste experimental do recurso educacional digital (RED) Aprimora nas EMEFs Dinah
Néri e Getúlio Vargas ( 3 meses);
● Atualização do número de estudantes e professores das escolas participantes;
● Visitas às escolas para organização do Espaço Maker;
● Participação de reuniões técnicas com o CIEB (on-line);
● Participação do Encontro Nacional da Educação Conectada (on-line);
● Entrega dos equipamentos do projeto para as escolas contempladas (Notebooks, Kit
de robótica, Kit maker);
● Reuniões (on-line) com a Positivo para implementação do RED Aprimora Educação.
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9. PROGRAMA EDUCAR PRA VALER
Durante o ano de 2020, foram realizadas as seguintes ações:
-

Encontros formativos com a coordenação local do Programa: apresentação dos
dados da avaliação do CAED 2019; alinhamento das formações continuadas; análise
dos dados do IDEB; avaliação das formações e formadores/2020.

-

I Seminário Regional on-line: Cachoeira do Sul e Novo Hamburgo.

-

Envio dos arquivos para a impressão dos CACS, para o setor de compras.

-

Formação do PEV, para professores do 2º ano.

-

Formação do PEV, para supervisores.

-

Reunião com os técnicos da SMEd, para a apresentação da Calculadora de Cenário
de Volta às Aulas.

-

Formação on-line: 5ºano - Língua Portuguesa e Matemática.

-

Formação on-line: PEV com Heldeana, para professores do 2º ano.

-

Formação do PEV: Matemática- 5º ano.

-

II Seminário Regional do Programa Educar pra Valer.

-

Formação de Língua Portuguesa – professores do 5º ano.

-

Seminário on-line “Redes que Transformam”.

-

III Seminário Regional do Programa Educar pra Valer.
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10. MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
A Educação Especial é uma modalidade que perpassa todos os níveis, etapas e
demais modalidades da educação básica. Nessa perspectiva, iniciamos o ano letivo com
adaptações e adequações para as crianças e estudantes com deficiência, pois fomos
surpreendidos pela suspensão das atividades escolares presenciais, por conta do novo
coronavírus (COVID-19). De forma brusca, inesperada e despreparada tudo parou e as
incertezas tomaram conta do nosso dia a dia, do nosso trabalho, das nossas escolas e das
nossas casas. Sendo assim, mediante o Parecer n.° 05/2020, expedido pelo Conselho
Nacional de Educação, sobre a reorganização do calendário escolar em razão da pandemia
da COVID-19, recomendando formas de reorganização e utilização de atividades
pedagógicas não presenciais, podendo ser aplicadas a todas as etapas, níveis e
modalidades educacionais, incluindo a educação especial.
Nesse sentido, foram articuladas diferentes ações, desenvolvidas em conjunto pelos
envolvidos com as crianças e os estudantes com deficiência das escolas municipais.
Conforme o Parecer n.º 05/2020, do Conselho Nacional de Educação, foram enfatizados os
seguintes pontos, sobre o trabalho desenvolvido no âmbito da Educação Especial/Inclusão
Escolar, pelas escolas, nas atividades pedagógicas não presenciais aos estudantes com
deficiência:
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- As atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos estudantes de todos os
níveis, etapas e modalidades educacionais, portanto, extensivas àqueles submetidos
a regimes especiais de ensino, entre os quais, os que apresentam altas
habilidades/superdotação, deficiência e Transtorno do Espectro Autista, atendidos
pela modalidade de Educação Especial (CNE, 2020,p.14);
-As atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologia de
informação e comunicação, adotarão medidas de acessibilidade para os seus
estudantes que tenham acompanhamento por profissionais habilitados e vinculados
à escola (CNE,2020,p.14);
-O Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve também ser garantido no
período de emergência, mobilizado e orientado por professores regentes,
professores especializados, em articulação com as famílias para a organização das
atividades pedagógicas não presenciais a serem realizadas (CNE,2020,p.14,15);
-Os professores do AEE atuarão com os professores regentes em rede, articulados
com a equipe escolar, desempenhando suas funções na adequação de materiais,
provimento de orientações específicas às famílias e apoios necessários. Eles
também deverão dar suporte às escolas, na elaboração de planos de estudo
individualizados, segundo a singularidade dos estudantes, a serem disponibilizados
e articulados com as famílias (CNE,2020,p.14,15);
-Os professores do AEE podem tornar o contato com os pais mais efetivo, por meio
do uso do celular, sempre que possível, para saber notícias do desenvolvimento dos
estudantes;
-Algumas situações requerem ações mais específicas, por parte da instituição
escolar, como nos casos de acessibilidade sociolinguística aos estudantes surdos
usuários da Língua Brasileira de Sinais (Libras), acessibilidade à comunicação e
informação para os estudantes com deficiência visual e surdocegueira no uso de
códigos e linguagens específicas, entre outros recursos que atendam àqueles que
apresentem

comprometimentos

nas

áreas

de

comunicação

e

interação

(CNE,2020,p.15).
Nesse sentido, a rede pública municipal promove o acesso ao Atendimento
Educacional Especializado, em 19 escolas municipais, estruturado da seguinte
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maneira: 10 escolas do campo, 09 escolas da sede e 1 escola pólo, voltada para o
atendimento especializado para as crianças da Educação Infantil.
Dentre as atividades desenvolvidas destacam-se:
-Formação continuada on-line para professores do Atendimento Educacional
Especializado (AEE), via Plataforma Google Sala de Aula, com intuito de articular
uma proposta inclusiva na escola, de forma ampla e abrangente. Além de fomentar a
reflexão sobre a importância do reconhecimento das diferenças, como fator que
qualifica e enriquece o ambiente escolar e a superação de barreiras, através de
serviços de Tecnologia Assistiva;
-Estimulação, acompanhamento e avaliação de ações inclusivas nos âmbitos da
escola, família e comunidade escolar;
-Articulação intersetorial entre educação, saúde e assistência social, em parceria
com as famílias, a fim de desenvolver atendimentos voltados às crianças e
estudantes com deficiência de forma a assegurar atenção integral ao longo da vida;
-Sensibilização, junto aos gestores das unidades de ensino para o cumprimento da
legislação vigente, com acolhimento e empatia das crianças e estudantes com
deficiência;
-Promoção de lives junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência sobre as deficiências e suas especificidades;
-Articulação e desenvolvimento de estratégias de atendimentos junto às famílias,
casos mais severos com visitas e atendimentos domiciliares, conforme previsto na
legislação;
-Mediação e apoio em reuniões com famílias, com orientações e informações, para
que as famílias possam exercer seus direitos e deveres na participação efetiva do
processo inclusivo;
-Apoio na organização e designação dos Profissionais de Apoio (contratados);
-Atendimento e acolhimento às famílias;
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-Visitas nas escolas, salas de recursos, famílias, associações e terapeutas para
conhecimento e apoio ao atendimento dos estudantes com deficiência;
-Orientação às escolas, quanto a adaptação de horários e frequência;
-Realização de encaminhamentos para Psicopedagogo, CAPS II, APAE/AFAD;
-Respostas às correspondências: Procuradoria Jurídica, Promotoria e Juizado,
Vereadores;
-Participação nas atividades alusivas à Semana da Pessoa com Deficiência;
-Participação em reuniões do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com
Deficiência;
-Remanejo e adequação dos professores do AEE, em Salas de Recursos;
-Levantamento, organização e mapeamento de dados dos estudantes com
deficiência;
-Realização e participação em cursos, seminários e palestras on-line;
-Leitura e estudo da Legislação referente à Modalidade Educação Especial.
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Professores do AEE na Semana Pedagógica de 2020

71

Visitas Domiciliares
Acompanhamento e suporte pedagógico aos estudantes com deficiência.

72

Semana da Mulher – Painel “Mães Especiais”

Reunião Professores do AEE - (App Google Meet)

73

Reunião do Conselho Municipal Dos Direitos da Pessoa com Deficiência

74

Lives da Semana da Pessoa com Deficiência

11. MODALIDADE EJA
No ano de 2020, devido a pandemia, os estudantes iam para a escola, uma vez por
semana para retirar e devolver as atividades pedagógicas não presenciais realizadas.

A

organização de calendário e de final de semestre foi construída coletivamente, com os
gestores, supervisores e orientadores escolares da Educação de Jovens e Adultos, em
reuniões virtuais. O ano letivo do primeiro semestre da EJA encerrou no dia 26 de agosto
de 2020 e o semestre, no dia 29 de dezembro.
❏ Escolas que oferecem a EJA (05): EMEF Alarico Ribeiro; EMEF Dr. Baltazar de
Bem; EMEF Dinah Néri Pereira; EMEF Dora Abreu e EMEF Maria Pacicco.
❏ Total de estudantes: 219
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Realidade por escola
Escola Municipal de Ensino Fundamental Alarico Ribeiro
Nº

Módulo

Quantidade de estudantes

01

I

-

02

II

-

03

III

-

04

IV

-

05

V

-

06

VI

04

07

VII

09

08

VIII

13

09

IX

09

*

Total

35

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Baltazar de Bem

Nº

Módulo

Quantidade de estudantes

01

I

01

02

II

01

03

III

-

04

IV

-

05

V

04

06

VI

10

07

VII

13

08

VIII

12

09

IX

14

*

Total

55
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Dinah Néri Pereira
Nº

Módulo

Quantidade de estudantes

01

I

03

02

II

01

03

III

04

04

IV

-

05

V

05

06

VI

11

07

VII

09

08

VIII

08

09

IX

10

*

Total

51

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dora Abreu
Nº

Módulo

Quantidade de estudantes

01

I

01

02

II

01

03

III

-

04

IV

01

05

V

04

06

VI

02

07

VII

06

08

VIII

09

09

IX

06

*

Total

30

Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Pacicco
Nº

Módulo

Quantidade de estudantes

01

I

01
78

02

II

04

03

III

01

04

IV

02

05

V

01

06

VI

10

07

VII

08

08

VIII

09

09

IX

12

*

Total

48

12. MODALIDADE EDUCAÇÃO DO CAMPO
A Educação do Campo tem por objetivo promover uma educação onde os
estudantes possam construir um conhecimento, com base nos princípios e valores da
comunidade onde está inserido, por meio de metodologias adequadas a sua realidade,
respeitando as suas especificidades.
Em 2020, devido a pandemia da COVID-19, as escolas tiveram aulas presenciais
apenas 13 dias letivos em março, após este período as aulas foram através de atividades
pedagógicas não presenciais impressas, nestas circunstâncias o planejamento realizado
pela COMDECampo - Comissão Municipal para o Desenvolvimento para Educação do
Campo não ocorreu.
Em 2020, foram realizados dois encontros com a COMDECampo, sendo uma
presencial e uma via Google Meet.
13. COEDUC - Comissão de Ações de Emergência da Educação Municipal
Devido a atual conjuntura e a necessidade de reorganização da educação municipal,
devido a pandemia da COVID-19, no ano de 2020, a SMEd iniciou o processo de
elaboração de um plano de ação emergencial. Para dialogar e construir as ações de forma
coletiva, a secretaria criou no final do mês de maio, a Comissão Municipal de Ações de
Emergência da Educação Municipal de Cachoeira do Sul, em tempos de pandemia, com o
objetivo de discutir coletivamente sobre o plano de ação de reorganização da educação
municipal de Cachoeira do Sul. Além disso, a COEDUC propôs ações voltadas aos
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estudantes, em época de transmissão do Coronavírus e também auxiliou as escolas, no
que diz respeito ao aspecto pedagógico, mas sempre mediado por recomendações
científicas relacionadas à saúde. Os membros da comissão foram designados por meio da
Portaria nº 1.817/2020. O Regimento Interno da COEDUC foi elaborado coletivamente e
aprovado por unanimidade, composto de sete capítulos e quatorze artigos.

80

14. ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Durante o ano de 2020 a articulação com o Conselho Municipal de Educação
manteve-se fortalecida e foi necessária a elaboração de notas conjuntas e o diálogo cada
vez mais próximo para que fosse possível a reorganização da educação municipal a partir
dos atos normativos exarados em âmbito nacional e complementados de acordo com as
peculiaridades locais desse período emergencial.
Notas conjuntas elaboradas pela SMEd e CME
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15. ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Devido a pandemia de COVID 19, foi necessária uma reorganização nas atividades
do Setor de Assistência ao Educando. Algumas atividades, comuns ao Setor, foram
suspensas, como por exemplo:
-

Transferências e matrículas novas na Idade Creche.

-

Atualização dos CPMs e Conselhos Escolares.

-

Distribuição de Material.

-

Solicitação de vagas, via Ministério Público.

-

Encaminhamento de estudantes aos serviços de saúde do Município.

-

A participação em Comitês e Conselhos, como COMAS E COMDICA, deu-se de
forma virtual.
O Setor, então, focou em Busca Ativa, colocando em funcionamento o Programa

“Fora da Escola Não Pode!” da UNICEF, cuja adesão havia sido feita em 2017, e
intensificando as ações do Programa “O Futuro se Faz Agora!” O objetivo era buscar por
crianças e adolescentes não matriculados, evadidos ou que não estavam acompanhando
as atividades não presenciais.
O Setor também traçou um Plano de Ação para preparar as escolas para um
possível retorno presencial, organizando os Planos de Contingência e sua implementação
nas escolas e desenvolveu o Projeto Acolhendo Sentimentos, para o fortalecimento
emocional das equipes das escolas.
Mantivemos a Formação Continuada de Orientadores Educacionais, de forma virtual,
focada sempre em enfrentar as questões inerentes ao contexto da pandemia como:
Orientações da Promotoria sobre como lidar com casos de evasão e não adesão às
atividades não presenciais, acolhimento emocional dos estudantes, professores e
comunidade escolar num possível retorno presencial, entre outros.
Houve também o monitoramento das atividades realizadas nas escolas que tinham
afinidade com o Programa Saúde na Escola, visando a construção do relatório 2020, que
garante a vinda de recursos para 2021.
O Setor de Assistência assumiu a chefia do Setor de Alimentação Escolar, e
juntamente com a nutricionista responsável, ajudou a gerenciar as atividades realizadas por
este, durante o ano.
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15.1 ACESSO E PERMANÊNCIA

Após a interrupção das aulas presenciais, o Setor manteve as matrículas e as
transferências da Educação Infantil, Pré Escola, para que os pais tivessem a possibilidade
de, se necessário, acessar a escola mais próxima de sua casa, para buscar as atividades
não presenciais. As crianças nesta faixa etária, identificadas como fora da escola, durante a
busca ativa eram visitadas e as famílias orientadas a fazer a matrícula para garantir o
direito da criança à Educação.
Famílias com filhos no Ensino Fundamental que gostariam de transferência entre
escolas municipais, havendo a vaga, era feita imediatamente. Entre escolas municipais e
estaduais, após um período de negativas, a vaga era concedida junto a 24 ªCRE. Foram
disponibilizadas vagas, na medida do possível, a todas as crianças oriundas da rede
particular, cuja família buscou a Secretaria ou a Central de Matrículas para fazer a
transferência.

15.2 CENTRAL DE VAGAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

O período de inscrições para primeira matrícula e transferências, foi dividido em dois
momentos: para o berçário (4 meses a 1 ano e 11 meses) de 16 a 20 de novembro e para
o maternal e pré-escola (2 anos a 5 anos e 11 meses) entre 23 a 27 de novembro.
As inscrições aconteceram no ginásio da AABB, que foi escolhido por ser um local
amplo, arejado e que mesmo com um número maior de pessoas, ainda permite o
distanciamento. Cerca de 15 pessoas trabalharam no local para garantir maior agilidade no
atendimento. Para o período de inscrições foi feito um plano de contingência, aprovado
pelo COE Municipal, onde foram previstas todas as medidas necessárias para a prevenção
ao novo Coronavírus. As matrículas aconteceram de 14 a 30 de dezembro, diretamente na
escola.
A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul recebeu neste ano um total
de 647 inscrições de novos estudantes para os 6 níveis da etapa da Educação Infantil. Este
ano, as inscrições ficaram um pouco abaixo do que no ano anterior, quando foram
recebidas 817 inscrições, uma queda de 20,8%.
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Em 5 dos 6 níveis da Educação Infantil, que foram oferecidos, a oferta de vagas foi
maior do que a procura e todos os inscritos foram contemplados com vagas (senão na
primeira opção, na segunda ou terceira).
Somente no nível Berçário II, houve crianças não contempladas, tendo em vista que
a procura foi maior do que a oferta. Foram 140 inscritos para 122 vagas. Neste caso, ao
final do período de matrículas, quando for feito o levantamento das vagas remanescentes,
a SMEd pretende chamar estes pais e oferecer as vagas disponíveis para que eles possam
escolher, zerando assim a lista dos suplentes.
No nível Pré B, idade obrigatória, alguns pais solicitaram vaga em outra escola,
diferente da que o filho já está matriculado. Como em alguns casos, não havia a vaga
solicitada, os pais ficaram como suplentes na escola desejada, porém, eles já têm vaga
garantida na escola atual.

VAGAS

INSCRIÇÕES

P
R
É
B

136

46

P
R
É
A

319

188

M
I
I

106

91

M
I

189

114

B
I
I

122

140

B
I

85

68

T
O
T
A
L

957

647
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15.3 CENTRAL DE VAGAS, MATRÍCULAS E TRANSFERÊNCIAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL

No ano de 2019, a Secretaria Municipal de Educação firmou um Acordo de
Cooperação com o Governo do Estado (24ª CRE) para o uso compartilhado da Central de
Matrículas do Ensino Fundamental.
Famílias com filhos no Ensino Fundamental que gostariam de transferência entre
escolas municipais, havendo a vaga, era feita imediatamente, na Central de Matrículas.
Entre escolas municipais e estaduais, após um período de negativas, a vaga foi conseguida
junto a 24 ª CRE. Foram disponibilizadas vagas, na medida do possível, a todas as
crianças oriundas da rede particular, cuja família buscou a Secretaria e/ou a Central de
Matrículas para fazer a transferência.

15.4 BUSCA ATIVA – CAMPANHA “O FUTURO SE FAZ AGORA”

No ano de 2017, diante da necessidade do cumprimento da Lei 12.796/2013, que
torna obrigatória a matrícula de crianças de 4 e 5 anos na Educação Infantil, a Secretaria
Municipal de Educação lançou a Campanha “O Futuro se Faz Agora”, cujo objetivo era
localizar e matricular todas as crianças na faixa etária de 4 e 5 anos que estivessem na
condição de fora da escola.
A partir da definição de uma série de estratégias citadas abaixo e contando com a
parceria de vários órgãos da sociedade civil e do Poder Público, a Campanha tem se
aprimorado e vem atingindo sucesso absoluto, com a localização de 100% das crianças
nascidas e registradas no município e o encaminhamento de cerca de 90 crianças “fora da
escola”, para matrícula escolar, no transcorrer destes 4 anos.
Vencendo desafios e se superando a cada dia, a Secretaria Municipal de Educação
construiu com ajuda de muitos colaboradores, voluntários e parceiros uma estratégia
consistente e eficaz de busca pelas crianças de 4 e 5 anos “fora da escola” e tem
conseguido a cada ano, garantir o direito de todas as crianças ao acesso e a permanência
na escola.
Estratégias de Busca Ativa, utilizadas pela Secretaria de Educação de Cachoeira do
Sul:
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- Solicitação das listas de nascidos vivos nesta faixa etária ao Cartório de Registro
Civil;
- Busca pelas crianças da lista do Cartório nos mais diversos sistemas custodiados
pelo Poder Público;
- CADIÚNICO;
- SIMUS;
- EDUCACENSO;
- ISE;
- CONVIVA;
- Contatos telefônicos;
- Divulgação da Campanha, por meio dos mais diversos meios de comunicação;
- Parceria com Supermercados Tischler para confecção e distribuição de 1 milhão de
sacolinhas plásticas com a divulgação da Campanha;
- Levantamento detalhado das crianças de 4 e 5 anos matriculados nas escolas públicas
e privadas de Cachoeira do Sul;
- Parceria com agentes de Saúde para darem alertas sobre crianças fora da escola;
- Orientação para diretores e orientadores educacionais para que façam a Busca Ativa
em suas comunidades, em busca de crianças “fora da escola”;
- Contato com a Secretaria de Educação de outras cidades para que localizem crianças
cachoeirenses que possam supostamente estar “fora da escola”;
- Adesão ao Programa de Busca Ativa Escolar “Fora da Escola Não Pode!” da UNICEF
que conta com uma série de estratégias que vêm a fortalecer e complementar a busca
pelas crianças de 4 e 5 anos.;
- Chamada pública nos meios de comunicação, aos responsáveis pelas crianças, sem
contato.

15.5 Busca ativa - FORA DA ESCOLA NÃO PODE

O cenário atual é muito dinâmico, exigindo intervenções e adaptações constantes da
sociedade como um todo. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação empreendeu
esforços para planejar e efetivar a continuidade das aulas durante a emergência em saúde
pública, devido à COVID-19, de diversas formas, seja utilizando as tecnologias da
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informação, seja organizando kits pedagógicos para entrega aos estudantes, entre outras
estratégias.
A pandemia trouxe também, um agravamento na condição de vulnerabilidade
socioeconômica de muitas famílias o que pode levar a um aumento nos índices de
abandono e evasão escolares. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação intensificou os
esforços para garantir que todas as crianças tenham seu direito à educação garantido.
Neste contexto, a SMEd, que já havia aderido ao Programa do UNICEF “Fora da
Escola Não Pode” em 2017, fortaleceu as ações previstas neste programa, para garantir
que os estudantes permaneçam com o vínculo na escola. Dentre elas estão: o uso da
Plataforma de Busca Ativa Escolar, constituição e ativação do Comitê de Busca Ativa
Escolar e divulgação para a comunidade, por meio de carro som, da importância de manter
a matrícula ativa e as atividades não presenciais em dia e preservar o vínculo entre escola
e famílias.
Desde o início das ações do Programa, já foram resolvidos 114 casos de estudantes
evadidos ou que não estavam devolvendo as atividades não presenciais e cerca de 40
crianças em idade obrigatória que ainda não haviam efetivado a matrícula este ano.

16 - Alimentação Escolar
A Secretaria Municipal de Educação é responsável pela execução do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que tem como objetivo contribuir para o
crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e
a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação
alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades
nutricionais durante o período letivo.

16.1 - Estudantes atendidos
De acordo com o planejado, seriam atendidos pelo PNAE 6.626 estudantes
(conforme o Censo de 2019), matriculados nas 43 escolas da rede municipal de ensino e
nas entidades filantrópicas, com, pelo menos, uma refeição diária, de acordo com o
cardápio elaborado pela nutricionista, responsável técnica pelo Programa perante o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
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Entretanto, em 2020, em função da suspensão das aulas presenciais, devido a
pandemia do Covid-19, a rede municipal recebeu novas matrículas, e os 6.852 estudantes
(número informado pelos gestores escolares) foram atendidos por meio da distribuição de
kits alimentos, assim como, em algumas escolas, com oferta de alimentação pronta, com
alimentos que estavam armazenados em estoque.

16.2 - Recursos Financeiros

RECURSOS FINANCEIROS PLANEJADOS /PREVISTO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/2020
FNDE/PNAE

Contrapartida do Município (Recurso Livre)

R$
740.870,00

R$
375.000,00

Salário Educação

R$
465.000,00

TOTAL

R$
1.580.870,00

A Lei Federal n.º 13.987, de 7 de abril de 2020, altera a Lei n.º 11.947, de 16 de
junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das
aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de
gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos
estudantes das escolas públicas de educação básica.
Portanto, para os kits de alimentos foram utilizados os recursos financeiros
repassados pelo FNDE. Cabe referir que durante todo o planejamento de entrega dos kits
foi levado em consideração a possibilidade de retorno das aulas presenciais, sendo o
terceiro kit elaborado, somente, após a confirmação da suspensão das aulas presenciais
até o final do ano de 2020.
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RECURSOS FINANCEIROS DO PNAE UTILIZADOS
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/2020
Compra alimentos

Licitação

Valor R$

para 1º kit

% da AF

150.790,41

-

Chamada pública para 1º kit

33.504,65

4,5

Chamada pública para 2º kit (minikit
pedagógico)

33.175,98

4,5

Chamada pública para alimentação
pronta

376,45

0,05

Licitação para 3º kit

240.356,00

-

Chamada pública para 3º kit e para
recomposição de estoque*

162.070,47

21,88

34.200,00

4,62

9.278,00

-

Chamada pública para
recomposição de estoque**

Licitação para recomposição de
estoque***

TOTAL

R$

663.751,96

35,55

* suco de uva, doce de fruta e mel de abelha da COOPERCAF
** carne moída da Cooperativa Ouros do Sul
*** arroz e milho para pipoca
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Assim, atendendo a determinação do FNDE, que no mínimo 30% dos recursos
transferidos para o PNAE devem ser aplicados na compra de gêneros alimentícios
provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, a SMEd priorizou a
compra da Chamada Pública, para a composição dos kits. Entretanto, em função dos
alimentos disponíveis e possíveis de serem adquiridos, em função de sazonalidade, atingiu
35,55%, totalizando R$ 263.363,55.

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/2020
Compra alimentos

Licitação
para recomposição de estoque

TOTAL

Valor

Percentual AF

34.933,41

R$

não

34.933,41

16.3 - Alimentos Distribuídos
Durante o ano de 2020, nas primeiras semanas de aula presencial, foram
preparadas refeições e ofertadas aos estudantes.
Com a suspensão das aulas, foram distribuídos alimentos na forma de kits.
Primeiramente, foram utilizados os alimentos perecíveis e, também, aqueles alimentos não
perecíveis que estavam armazenados nas escolas e que perderiam a validade. Nesta ação,
foram entregues 121 kits para estudantes em maior vulnerabilidade social.
Em um segundo momento, com a manutenção da suspensão das aulas, foram
adquiridos alimentos, com recursos do PNAE, e distribuídos na forma de kits. Foi entregue
um primeiro kit (no final de junho), um minikit pedagógico (em outubro, na semana do dia
da criança) e um terceiro kit (no início de dezembro). Na composição dos kits, optou-se por
priorizar a utilização de alimentos disponíveis da agricultura familiar. Além disso, foi
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orientado que as escolas incluíssem nos kits (de estudantes em maior vulnerabilidade
social) os alimentos que estavam em estoque e que perderiam a validade.

Kit distribuídos

1º kit

2º kit – minikit pedagógico

3º kit***

Total de kits

6.627

n.º estudantes matriculados
no censo de 2020

6.777

n.º estudantes matriculados
informado pelos gestores

5.500

n.º de estudantes
interessados no kit a partir de
pesquisa realizada pelas
escolas

Associado a isso, algumas escolas, em função dos alimentos em estoque (que
perderam a validade) prepararam alimentação e ofertaram aos estudantes como marmitas
e/ou elaboraram minikits e distribuíram aos estudantes em maior vulnerabilidade social.

16.4 - Atividades Realizadas

● Atendimento presencial e contato, por telefone, e-mail e whatsapp, com os
gestores das escolas, bem como manipuladores de alimentos e fornecedores,
para esclarecimentos de dúvidas, informações e orientações;
● Reuniões de equipe para planejamento e aprimoramento das ações
realizadas pelo setor;
● Preenchimento, mensal, do controle interno;
● Elaboração de relatórios das atividades realizadas;
● Recebimento e elaboração de ofícios e memorandos

relacionados

às

demandas de trabalho da alimentação escolar;
● Organização, logística e definições da oferta da alimentação escolar;
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● Elaboração de Informativos do Setor da Alimentação

Escolar

(documento

com informações importantes sobre a Alimentação Escolar enviado às
escolas);
● Realização das visitas às escolas para supervisão,

acompanhamento

e

orientação;
● Elaboração de Cardápio, de acordo com as necessidades nutricionais de
cada modalidade de atendimento,

realizado

por

nutricionista,

responsável técnica pelo PNAE;
● Pesquisa de novas receitas a serem inseridas no Cardápio;
● Elaboração (inicial) de Receituário Padrão;
● Planejamento e execução de cursos e

capacitações para manipuladores;

● Planejamento, organização e execução do Projeto Manipulador Nota 10!
Cozinha Nota 10!;
● Controle de participação no Projeto Manipulador Nota 10! Cozinha Nota 10!;
● Orientação às escolas quanto a realização semestral do controle de vetores
e pragas urbanas e higienização de caixa d'água, e solicitação da entrega da
cópia dos certificados de realização dos mesmos ao Setor;
● Participação nas reuniões do Programa Crescer Saudável, juntamente com a
Secretaria Municipal de Saúde (início do ano);
● Participação de formação de professores, na EMEF Júlia Tavares;
● Acompanhamento dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE;
● Planejamento das Pautas de compras referentes ao Registro de Preços e
Chamada Pública, observando tabela de sazonalidade enviada pela
Associação dos Produtores Rurais de Cachoeira do Sul;
● Solicitação de abertura de edital de Licitação e/ou Chamada pública;
● Descrição (e revisão quando necessário) dos gêneros alimentícios para a
compra por meio de licitação;
● Auxílio na pesquisa e no acompanhamento dos preços dos alimentos a serem
adquiridos;
● Articulação com entidades vinculadas a agricultura familiar a fim de estimular
a diversificação dos produtos a serem adquiridos pelo Programa;
● Articulação com demais Secretarias/Setores/Entidades para viabilizar a
aquisição de alimentos para alimentação escolar;
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● Participação da Comissão de Análise e Cotação,

em

estabelecimentos

comerciais, para cálculo do preço médio;
● Acompanhamento dos Editais de compras dos alimentos;
● Coordenação da Comissão Especial de Degustação

e

Análise

Sensorial,

tendo como objetivo garantir a qualidade dos gêneros alimentícios a serem
adquiridos;
● Elaboração de Cronogramas de Entrega dos

gêneros

alimentícios,

por

fornecedor, modalidade de atendimento e Nota de Empenho;
● Encaminhamento

dos

Cronogramas

aos

fornecedores,

Central

de

Recebimento e Distribuição e escolas, por e-mail;
● Elaboração dos pedidos, observando
atendimento, através do
● Recebimento

e

recurso disponível e modalidade de

Programa LC - Licitações e Contratos;

conferência

dos

não-perecíveis na CRD para posterior

gêneros

alimentícios

perecíveis

e

distribuição para as escolas;

● Organização dos produtos na CRD, por escola, para posterior distribuição;
● Distribuição dos alimentos, destinados aos kits da alimentação escolar;
● Limpeza e manutenção da CRD para as entregas;
● Controle de estoque da CRD e repasse de gêneros alimentícios;
● Controle de qualidade dos alimentos recebidos na Central de Recebimento e
Distribuição (CRD);
● Controle de estoque dos alimentos armazenados, em visitas nas escolas;
● Elaboração de projeto para criação um software de controle de estoque em
parceria com o curso de Sistemas de Informação da ULBRA – Cachoeira do
Sul;
● Conferência da Planilha de Controle de Estoque, preenchida e enviada pelas
escolas;
● Recebimento e correção dos Demonstrativos Mensais de Consumo Diário da
Alimentação Escolar das escolas;
● Recebimento e conferência das Notas de Empenho;
● Lançamento das Notas de Empenho no Livro de Resumo e Controle de
Empenhos;
● Recebimento das Notas fiscais e Cronogramas de entregas, devidamente
assinados, para conferência e

encaminhamento para pagamento;
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● Organização da documentação, Arquivo morto e Arquivos novos, por
fornecedor.
17. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório objetivou apresentar um panorama sobre as atividades realizadas
durante o ano letivo de 2020 no contexto da suspensão das aulas presenciais em virtude
da pandemia da COVID-19. Os dados apresentados não tiveram o intuito de apontar uma
conclusão, mas sim, organizar um registro mais completo sobre o percurso da educação
municipal realizado no âmbito da dimensão pedagógica.
Foram muitos os desafios, mas foi possível caminhar com mais segurança diante
das ações coletivas que foram construídas ao longo do processo de reorganização da
educação municipal. A criação da COEDUC proporcionou a definição de ações estratégicas
nas diferentes dimensões da gestão educacional. A comissão, organizada com a
representação de diferentes instituições educacionais, construiu coletivamente o Plano de
Reorganização da Educação Municipal em tempos da pandemia da COVID-19 (anexo).
Em relação ao processo de formação continuada dos professores e gestores
escolares, o projeto “Desafios, conexões e aprendizagens" contemplou um total de 893
horas. Os encontros realizados, virtualmente, e organizados via plataforma Google Sala de
Aula reuniram os profissionais da educação das diferentes etapas e modalidades da
educação básica.
O Projeto “Acolhendo Sentimentos”, realizado em parceria com o Curso de
Psicologia da ULBRA, fez a escuta de mais de 500 profissionais da educação por meio de
questionário on-line. Os encontros virtuais foram realizados de acordo com as
necessidades dos educadores, reunindo aproximadamente 25 profissionais em 13
encontros.
Assim, o ano letivo de 2020, reorganizado com base nas normas do âmbito nacional
e local, foi concluído em 12 de janeiro de 2021, de forma remota. Cada passo dado ao
longo das construções e (re) construções coletivas proporcionou inúmeras reflexões e
muitas aprendizagens.
Dessa maneira, com o intuito de tornar transparente todo o processo de
reorganização da educação municipal, foi disponibilizado no Observatório da Educação
Municipal de Cachoeira do Sul (OBEMCS)1, uma aba que traz os registros desta

1

Acesse: www.obemcs.com .
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caminhada. A COEDUC foi um importante instrumento de construção coletiva, debate e
fortalecimento para a superação dos desafios e reorganização da educação municipal.
Ainda, devido ao processo de eleições no âmbito municipal e a troca de gestão, a
Secretaria Municipal de Educação organizou um Plano de Ação de Transição da Educação,
que apontou aspectos da realidade da gestão da educação municipal, as necessidades e
os encaminhamentos relacionados às dimensões pedagógica, administrativa e financeira,
que deveriam ser retomados no ano seguinte. Em relação a dimensão pedagógica,
podemos destacar: o Curso de Capacitação em Ensino Híbrido para gestores e professores
(em processo de licitação); a Lei que institui e dispõe sobre o Programa Municipal de
Práticas Restaurativas nas Escolas Municipais de Cachoeira do Sul (na Câmara de
Vereadores - 1ª discussão em 30/11/2020 e 2ª discussão em 07/12/2020); Projeto
Educação Gaúcha Conectada (Iniciativa BNDES - Educação Conectada).
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1. APRESENTAÇÃO

O ano de 2020 começou diferente do habitual, pois um novo vírus apareceu em uma cidade da China e se espalhou pelo mundo. Em
março, com as primeiras confirmações de pa0cientes com a COVID-19 no Brasil, essa realidade começou a aproximar-se de nosso
município. Diante disso, no dia 17 de março, o prefeito assinou o Decreto Municipal n.º 14/2020, suspendendo as aulas presenciais pelo
período de 15 dias.
Sendo assim, para as escolas que fazem parte do Sistema Municipal de Ensino, a orientação foi apenas de suspensão, sem a
realização de atividades pedagógicas não presenciais. Neste período, mais precisamente no dia 14 de abril de 2020, foi divulgada a Nota
Conjunta, n.º 01/2020, dos Órgãos que compõem o Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul/RS. Na referida Nota, foram
esclarecidas algumas dúvidas relacionadas à educação em tempo de pandemia, como continuidade das aulas nas escolas privadas,
explicação sobre o conceito de ensino a distância, esclarecimentos sobre a recuperação dos dias letivos e carga horária mínima prevista
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e aspectos relacionados ao envio de atividades pedagógicas não presenciais, com o intuito de
manter uma rotina de estudos com os estudantes.
Passados os 15 dias, o prefeito assinou o Decreto Municipal n.º 35/2020, que – dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, e dá outras providências. Em seu artigo 2º,
inciso II, “Ficam suspensos, no âmbito do Município de Cachoeira do Sul, pelo prazo de 15 (quinze) dias: atividades educacionais em
todos os níveis em entidades de ensino público e privado”. Em seguida, suspendeu as aulas por tempo indeterminado, seguindo os
desígnios do Decreto Estadual n.º 55.154/2020, mais especificamente o artigo 13, e informou para a imprensa, que a partir de então,
seguiria o que fosse determinado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Já em 30 de março de 2020, o Prefeito Municipal
assinou o Decreto Municipal n.º 28/2020, que adotava medidas complementares aos Decretos Municipais, anteriormente expedidos para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no Município
de Cachoeira do Sul. Em seu artigo 3º explica que “ficam suspensas, por prazo indeterminado, no âmbito do Município de Cachoeira do
Sul, todas as atividades escolares da rede pública e privada, incluídas creches, escolas de educação infantil, escolinhas e centros de
recreação”.
No dia 31 de março, a Secretaria Municipal de Educação emitiu o Informativo Pedagógico n.º 01/2020, fazendo uma retomada da
parte legal (Decretos Municipais, Nota do CNE, Notas da UNCME/RS e UNDIME/RS), até então divulgada, em relação à suspensão das
atividades letivas e orientando sobre como proceder com os estudantes e com os professores. Essas orientações tratavam sobre
sugestões em relação às formas de interação com os estudantes para apoio às famílias na manutenção de uma rotina de estudos com
seus filhos em casa e, especialmente, no que diz respeito à formação continuada dos professores.
Já, em 03 de abril, o CME (Conselho Municipal de Educação) expediu uma nota afirmando sobre a necessidade de seguir as
recomendações dos órgãos competentes em relação à preservação da vida e em relação à educação. Na nota, o CME solicitou que as
decisões e informações fossem transmitidas pela escola aos professores e familiares das crianças e dos estudantes.
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Ainda no mês de abril, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul anunciou, por meio do Decreto Estadual n.º 55.154/2020, a
permanência da suspensão das aulas. Nessa perspectiva, os órgãos de educação do município, SMEd e CME, expediram a Nota
Conjunta n.º 02/2020, na qual foi informada que a recuperação das horas letivas do período de 16/03 a 30/04, será de forma presencial. A
referida Nota Conjunta, emitida em 27 de abril, ainda abordou sobre a necessidade de realização de ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO
PRESENCIAIS no mês de maio, de acordo com a possibilidade apresentada pelo Conselho Nacional de Educação no texto referência,
emitido em 18 de abril.
Assim, no dia 28/04/2020, o Parecer n.º 05/2020 foi aprovado pelo CNE (Conselho Nacional de Educação) e refere-se a
reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga
horária mínima anual, em razão da pandemia da COVID-19. Ainda, de acordo com o Parecer n.º 05/2020, quanto ao cumprimento da
carga horária mínima prevista, a mesma poderá ser feita por meio das seguintes alternativas, de forma individual ou conjunta:
1. reposição da carga horária de forma presencial ao final do período de emergência; 2. cômputo da carga horária de atividades
pedagógicas não presenciais realizadas enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos ambientes escolares
coordenado com o calendário escolar de aulas presenciais; e 3. cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais
(mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação), realizadas de forma concomitante ao período das aulas
presenciais, quando do retorno às atividades” (BRASIL, 2020, p.21).

Nesse sentido, entende-se por atividades pedagógicas não presenciais “o conjunto de atividades realizadas com mediação
tecnológica ou não a fim de garantir atendimento escolar essencial durante o período de restrições para realização de atividades
escolares com a presença física de estudantes na unidade educacional da educação básica ou do ensino superior” (BRASIL, 2020, p.
21).
Mediante o amparo do Parecer CNE n.º 05/2020, as escolas pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul,
iniciaram no mês de maio o processo de sugestões de atividades pedagógicas e orientações às famílias das crianças matriculadas na
educação infantil, bem como o envio e entrega de atividades pedagógicas não presenciais para os estudantes do ensino fundamental e
modalidades EJA, educação especial e educação do campo.
Nessa perspectiva, o Conselho Municipal de Educação (CME) iniciou os estudos e as discussões para a elaboração da norma
complementar ao parecer exarado pelo CNE. A necessidade de uma norma complementar se deu em virtude das especificidades do
sistema de ensino. Tendo em vista a continuidade da suspensão das aulas presenciais, as escolas foram orientadas a permanecerem
com o envio das atividades pedagógicas não presenciais. As escolas da zona urbana, nos meses de maio e junho realizaram a entrega
semanalmente e as escolas do campo, de forma quinzenal. Vale ressaltar que há o acompanhamento da Secretaria Municipal de
Educação, quanto ao número de entregas e devolutivas. A SMEd elabora relatórios com os percentuais de alcance dos estudantes dos
anos iniciais e dos anos finais.
No entanto, devido a atual conjuntura e a necessidade de reorganização da educação municipal, devido a pandemia da COVID-19,
a SMEd iniciou o processo de elaboração de um plano de ação emergencial. Para dialogar e construir as ações de forma coletiva, a
secretaria criou no final do mês de maio, a Comissão Municipal de Ações de Emergência da Educação Municipal de Cachoeira do Sul,
em tempos de pandemia, com o objetivo de discutir coletivamente sobre o plano de ação de reorganização do calendário escolar e
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retomada, em segurança, das aulas presenciais quando for permitido. Além disso, a COEDUC irá propor ações voltadas aos estudantes,
em época de transmissão do Coronavírus e também auxiliará as escolas, no que diz respeito ao aspecto pedagógico, mas sempre
mediado por recomendações científicas relacionadas à saúde.
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GERAL
Planejar estratégias quanto às atividades pedagógicas não presenciais, de acordo com o Parecer n.º 5/2020, do Conselho Nacional de
Educação, buscando minimizar os impactos causados pela suspensão das aulas presenciais no Sistema Municipal de Ensino, durante o período de
emergência em saúde pública causada pela pandemia da COVID-19, bem como pensar na organização das escolas para o retorno das aulas
presenciais, seguindo os protocolos de higiene e saúde necessários para a segurança da comunidade escolar.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

-

-

Promover momentos de formação continuada para o fortalecimento dos profissionais da educação em tempos de pandemia, por meio
do Curso on-line de formação continuada de professores: conexões, desafios e aprendizagens.
Organizar, junto aos gestores escolares, um plano de ação emergencial da escola para a realização de atividades pedagógicas não
presenciais que contemple os estudantes do ensino fundamental e modalidades.
Orientar as escolas de educação infantil, no que diz respeito ao envio de sugestões de atividades pedagógicas para as famílias das
crianças.
Orientar as escolas municipais e proporcionar subsídios que embasam a construção de um Plano de Comunicação da Escola, com o
intuito de buscar diferentes estratégias de comunicação entre os profissionais da educação, estudantes e famílias, utilizando as mídias
digitais.
Construir, em conjunto com as escolas, diferentes formas de registros das atividades pedagógicas não presenciais e reorganização
escolar durante o período de pandemia.
Apoiar e orientar os gestores escolares na organização administrativa da escola: registros da vida funcional dos servidores, aplicação
de recursos financeiros (PDDE e Autonomia Financeira), bem como sobre a aquisição de itens de medidas básicas contra o
coronavírus, que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde.
Orientar e acompanhar os professores municipais, no sentido de como podem se organizar e como podem elaborar as atividades
pedagógicas não presenciais.
Construir mecanismos de escuta e apoio à comunidade escolar durante a suspensão das aulas e no retorno presencial, recebê-la com
acolhimento e afetividade.
Apoiar a gestão da escola na organização do COE-E e na elaboração do Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e
Controle da Transmissão de COVID-19, de acordo com a Portaria Conjunta SES/SEDUC n.º 1/2020.
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3. PLANO DE AÇÃO
DIMENSÃO 1
3.1 ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO - PEDAGÓGICO
N.º

AÇÃO

PERÍODO

RESPONSÁVEL(IS)

OBS

01

Elaboração de informativos pedagógicos com orientações às
escolas e sugestões de atividades por meio das mídias
sociais.

Abril

SMEd e Escolas

- Informativo Pedagógico n.º 01/2020.
- Nota Conjunta CME/SMEd n.º 01/2020.
- Nota Conjunta CME/SMEd n.º 02/2020.

02

Elaboração de projeto de formação continuada on-line de
gestores e professores por meio da ferramenta Google Sala
de Aula.

Março/abril

SMEd
Setor Pedagógico

- Inserção de todos os profissionais da
educação nos grupos de whatsapp.
- Inserção de todos os professores nas
turmas do Google Sala de Aula.

03

Execução do projeto de formação continuada on-line:
“desafios, conexões e aprendizagens”.

Abril a
novembro

SMEd
Setor Pedagógico

-Espaço
de
estudos,
escuta,
construções
e compartilhamento de
experiências.

04

Orientação às escolas para elaboração do Plano de
Comunicação: Escola e Família.

Abril

Escolas

- Google Sala de Aula
Turma: Gestores Escolares

05

Envio de atividades pedagógicas não presenciais.
- Preenchimento da ficha de registro pelo professor.
- Envio das fichas de registro para a SMEd, com
relação de estudantes que receberam e realizaram as
atividades pedagógicas não presenciais.

A partir de
maio

Escolas

-Material impresso e interação com os
professores por meio de grupos de
whatsapp e/ou página do Facebook.

06

Articulação com o Conselho Municipal de Educação.

A partir de
abril

SMEd

-Elaboração de notas conjuntas e
participação nas reuniões com os
gestores escolares.

07

Criação da COEDUC: Comissão Municipal de Ações de
Emergência da Educação Municipal, em tempos de

Maio/Junho

SMEd

-Elaboração de informativo.
-Criação de grupo no Whatsapp com os
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pandemia da COVID-19. Pnq

interessados.
-Reunião on-line e sorteio
escolha dos representantes.

para a

08

Reunião com os representantes da COEDUC, para discutir
sobre ações voltadas à reorganização da educação
municipal, em tempos de pandemia.

A partir de
junho

SMEd

-Elaboração e aprovação do Regimento
Interno.
-Apresentação, revisão e discussão
sobre o Plano de Ação.

09

Construção do Currículo emergencial, de acordo com o
Referencial Curricular Municipal.

Julho a
setembro

SMEd e Escolas

-Organização do Plano de Estudos no
âmbito das escolas.
-Discussão nas turmas do Google Sala
de Aula.
-Organização do currículo emergencial,
pela SMEd.
-Divulgação da minuta para apreciação
dos professores e finalização.

10

Publicidade: Divulgação das ações na página do Facebook
da SMEd e do OBEMCS.

Março a
dezembro

SMEd

-

11

Busca de parcerias com outras secretarias e universidades.

Maio a agosto

SMEd

12

Reorganização do Calendário Escolar.
- Participação da comunidade escolar.
- Ensino híbrido.

Quando for
possível (após
Decretos dos
Governos
Estadual e
Municipal,
quanto ao
retorno das
aulas
presenciais).

CME, SMEd e
Escolas

- Secretaria Municipal da Saúde.
- Universidade Federal de Santa Maria.
- Universidade Luterana do
Brasil-ULBRA.
- Universidade do Ceará.
Reorganização mediante o Parecer n.º
06/2020
exarado
pelo
Conselho
Municipal de Educação.
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13

Previsão de recursos para a disponibilização das atividades
pedagógicas não presenciais.

Abril

Escolas

-Recurso “Autonomia Financeira” que se
trata de uma subvenção destinada a
todas as escolas com valor mensal
calculado através do Censo Escolar do
ano anterior.
-Recurso PDDE, verba federal destinada
a todas as escolas.
-Recurso MDE e Salário Educação para
pagamento do combustível e transporte
terceirizado referente ao Transporte
Escolar para entrega do material
pedagógico.

DIMENSÃO 2
3.2 Período de distanciamento social: ações para minimizar os impactos
N.º

AÇÃO

PERÍODO

RESPONSÁVEL(IS)

OBS

01

Garantia da interação entre SMEd e gestores escolares por
meio de reuniões de aproximação virtual: aplicativos Zoom e
Google Meet.

Abril a
dezembro

SMEd
Diretoria de
Educação

-

02

Garantia da interação entre a SMEd e os professores:
criação de espaços para interação e diálogo por meio de
encontros mensais por etapas, modalidades e áreas do
conhecimento.
- Webinários (lives).
- Encontro virtual por meio do Zoom e do Google Meet.

Maio a
novembro

Setor Pedagógico

Maio: lives para os professores do
ensino fundamental (anos iniciais e anos
finais).
Junho: live para os professores da
educação infantil.
Julho: III Encontro Municipal de
Educação Infantil (4 lives).
Agosto: live alusiva aos 200 anos de
Cachoeira do Sul
I Encontro das escolas municipais de
Ensino Fundamental.
Setembro: formação continuada, via
Google Sala de Aula e Google Meet.
Outubro: formação continuada, via
Google Sala de Aula e Google Meet.
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Novembro:
live
Modalidades
processos de inclusão.
03

-Elaboração do Plano de Acolhimento e apoio psicológico.
-Elaboração do Projeto Acolhendo Sentimentos.

04

e

Junho a
agosto

Assistência ao
Educando

-Previsão
de
ações
que
serão
desenvolvidas pelo Setor, com foco no
acolhimento dos professores, estudantes
e familiares.
-Projeto que prevê ações de acolhimento
e apoio emocional para as equipes das
escolas, em parceria com o Curso de
Psicologia da ULBRA.

Monitoramento quanto as devolutivas das atividades não
presenciais, junto às escolas: estudante por estudante.

A partir de
julho

Assistência ao
Educando

Monitorar a adesão dos estudantes,
quanto às atividades escolares não
presenciais para evitar evasão e perda
do vínculo escolar.

05

Acompanhamento sistemático dos estudantes, via programas
de Busca Ativa.

Junho a
dezembro

Assistência ao
Educando

Monitorar os casos de evasão ou
abandono e fazer Busca Ativa e
encaminhamentos
previstos
pelo
Programa Fora da Escola não Pode.

06

Constituição do Comitê Gestor do Programa Busca Ativa
Escolar: Fora da Escola não Pode.

Agosto

Assistência ao
Educando

Mobilizar diversos órgãos responsáveis
pela proteção da criança e do
adolescente, como forma de aumentar a
abrangência e o alcance do Programa e
tornar a busca ativa mais efetiva,
garantindo o retorno do estudante para a
escola.

07

Apoio aos estudantes e familiares: manutenção do vínculo
com as famílias e estudantes por meio de sugestões de
atividades e envio/entrega de atividades pedagógicas.

Abril (apoio na
manutenção
de rotina de
estudos) até
quando
persistir a
suspensão das

Escolas

Página do Facebook das escolas.

105

aulas.
08

Assinatura de termo de cooperação com a ULBRA para
desconto de 85% no Curso de Especialização em
Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação.

Julho e agosto

SMEd

-Termo de Cooperação assinado em 30
de julho de 2020.
- Número de professores matriculados
no curso:

09

Constituição dos COEs Locais das Escolas de acordo com a
Portaria SES/SEDUC RS 01/2020.

Julho

Assistência ao
Educando e
integrantes da SMEd
no COE Municipal

-Os COEs Locais tem a incumbência de
fazer o Plano de Contingência das
Escolas.
-Portaria municipal n.º 1219/2020.

10

Realização de encontro formativo virtual sobre a Portaria
Conjunta SES/SEDUC n.º 1/2020.

Julho

Escolas

11

Construção dos Planos de Contingência das Escolas.

Agosto e
setembro

Integrantes dos
COEs Locais das
Escolas Municipais e
conveniadas

O Plano de Contingência, possui a
previsão de uma série de ações que a
escola deve planejar para o possível
retorno das aulas presenciais. Ele está
previsto e é feito a partir da portaria
SES/SEDUC RS 01/2020.

12

Apoio na revisão do Plano de Contingência da escola,
quanto ao enfrentamento do Novo Coronavírus - COVID 19.

Agosto e
setembro

Membros da SMEd
no COE Municipal

As escolas poderão procurar os
membros da SMEd no COE Municipal,
para obter apoio com relação a
elaboração do Plano de Contingência de
enfrentamento ao Novo Coronavírus COVID 19.

13

Capacitação para os higienizadores de limpeza, das escolas.

Setembro e
outubro

Alimentação Escolar

Encontros
de
formação
para
treinamento, abordando as orientações
para higienização dos ambientes de
acordo com as orientações da Portaria
SES/SEDUC RS 01/2020.

14

Divulgação de informações sobre a Portaria Conjunta e os
Planos de Contingência para toda comunidade escolar.

Setembro

Alimentação Escolar
e Assistência ao

Vídeos e
divulgação

Gestores Escolares.

slides animados para
da
Portaria
Conjunta
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Educando

SES/SEDUC-RS 01/2020 no sentido de
conscientização e esclarecimento para a
comunidade escolar sobre as medidas
protetivas que estão sendo construídas
para a volta às aulas.

Agosto

Alimentação Escolar

Estão sendo elaborados Procedimentos
Operacionais Padronizados para serem
utilizados
pelos
higienizadores
e
manipuladores para que se faça a
sistematização dos procedimentos de
higienização.

15

Construção de POPs e planilhas de controle.

16

Orientações às escolas por meio de envio de Informativos do
setor de alimentação escolar, bem como adequação das
ferramentas de controle de estoque dos alimentos nas
escolas, a fim de garantir o armazenamento correto e evitar
que alimentos viessem a estragar ou perder a validade
durante o período de suspensão das aulas.

A partir de
março

Alimentação Escolar

O Setor de Alimentação Escolar já havia
implementado o envio de Informativos
aos gestores das escolas como forma de
aprimorar a comunicação e registrar as
orientações. Essa estratégia foi mantida
na pandemia.

17

Organização e distribuição de kits da alimentação escolar,
com alimentos em estoques nas escolas, bem como a
aquisição de gêneros alimentícios, por meio de licitação e
chamada pública, para a oferta aos estudantes.

A partir de
abril

Alimentação Escolar

Garantia da segurança alimentar para os
estudantes e suas famílias.

18

Preparação e distribuição de refeições em escolas, que
possuíam alimentos em estoque, principalmente alimentos
congelados que poderiam perder o prazo de validade
durante o período de suspensão das aulas, e entrega da
alimentação pronta para os pais/responsáveis dos
estudantes.

A partir de
julho

Alimentação Escolar
e Escolas

Garantia da segurança alimentar para os
estudantes e suas famílias.

19

Manutenção da Formação Continuada dos Manipuladores de
Alimentos, adaptando o planejamento inicial de atividades
presenciais para a realização de cursos on-lines e gratuitos,
bem como a realização do I Encontro Virtual de Formação de
Manipuladores de Alimentos das Escolas Municipais de

A partir de
maio

Alimentação Escolar

-A Formação dos Manipuladores de
Alimentos
faz
parte
do Projeto
Manipulador Nota 10! Cozinha Nota 10!,
que também sofreu alterações na
programação inicial em função da
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Cachoeira do Sul.

20

Aquisição de EPIs e reorganização da infraestrutura das
escolas.

pandemia.
-O primeiro curso (on-line e gratuito)
indicado foi sobre Boas Práticas de
Manipulação do SEBRAE.
-O segundo curso (on-line e gratuito) foi
sobre Hortas em Pequenos Espaços da
EMBRAPA.
A partir de
junho

SMEd - Setor
Financeiro e
Patrimônio/Material e
Escolas

-Aquisição de EPIs com o Recurso
Salário Educação, para serem entregues
para as Escolas de Educação Infantil e
de Ensino Fundamental: protetor facial
transparente em acetato, termômetro
digital infravermelho com mira laser para
aferição de temperatura corporal, caixas
de luvas nitrílicas e macacões com zíper.
-Aquisição de álcool em gel para
higienização dos veículos de transporte
escolar que realizam a entrega das
atividades não presenciais.
-Disponibilização de mão de obra, pela
Secretaria Municipal de Educação, para
a instalação de pias nos corredores das
escolas, para higienização, colocação de
dispensers de álcool gel e porta toalhas
de papel.
-Orientações aos gestores, sobre
materiais que deveriam ser adquiridos
para a higienização das pessoas e dos
ambientes escolares, com o intuito de
prevenir a propagação do vírus e a
disseminação da doença.
-Programa PSE (Programa Saúde na
Escola): auxílio financeiro do Governo
Federal, através do Fundo Nacional,
para o Governo Municipal, por meio do
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fundo municipal, para o enfrentamento
de emergência em saúde pública, no
caso, da COVID-19.
DIMENSÃO 3
3.3 Atividades pedagógicas não presenciais
N.º

AÇÃO

PERÍODO

RESPONSÁVEL(IS)

OBS.

01

Organização de atividades pedagógicas não presenciais
impressas.
* Levantamento de dados sobre o acesso à internet, pelos
estudantes.
* Entrega de atividades: semanal (escolas da zona urbana e
quinzenal (escolas da zona rural).

Maio a junho

SMEd e Escolas

Conectividade
Quadro de controle, por escola, do
percentual de entrega de atividades
pedagógicas não presenciais, enviado
periodicamente à SMEd.
Dados
Quadro de controle, por escola, do
percentual de entrega de atividades
pedagógicas não presenciais, enviado
periodicamente à SMEd.

02

Entrega de atividades pedagógicas não presenciais de forma
quinzenal nas escolas municipais.

A partir de
julho

SMEd e Escolas

Dados
Quadro de controle, por escola, do
percentual de entrega de atividades
pedagógicas não presenciais, enviado
periodicamente à SMEd.

03

Planejamento e produção das atividades pedagógicas não
Maio (até
presenciais pelos professores, de acordo com a realidade de
quando
cada escola e com o acompanhamento do Supervisor
persistir a
Escolar.
suspensão das
aulas).

Escolas

Ficha
de
acompanhamento
das
atividades pedagógicas não presenciais.

04

Organização de fichas de acompanhamento para verificar se
as atividades garantem o cumprimento dos dispositivos
legais relacionados ao acesso universal e obrigatório.
*Ficha de registro das atividades pedagógicas não
presenciais.

Maio e Junho

SMEd

-Google Sala de Aula de gestores.
-Reuniões virtuais com os professores.
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*Ficha de acompanhamento de entrega e devolutivas.
*Relatório mensal.
Monitoramento das entregas e devolutivas das atividades
pedagógicas não presenciais.

A partir de
maio

SMEd e escolas

Consolidação dos dados, pela SMEd,
enviados pelos gestores escolares na
Ficha
de
acompanhamento
das
atividades pedagógicas não presenciais.

06

Disponibilização de cadernos de atividades, como
complementação pedagógica, para o 2°, 4º e 5º anos Educar pra Valer.
*Encontro formativo on-line com os professores e
supervisores escolares, para orientações em relação ao
planejamento e utilização dos cadernos.

Julho

SMEd

Cadernos de atividades do Programa
Educar pra Valer.

07

Análise do Projeto “Vamos Aprender” (UNDIME/Consed)vídeos educativos para a complementação da aprendizagem.
*Avaliação pelos gestores escolares.
*Avaliação pelos professores.

Julho

SMEd

Pesquisa no Google Forms inserida nas
turmas do Google Sala de Aula.
*Projeto gratuito

08

Adesão do Programa “Vamos Aprender”, em virtude dos
resultados obtidos na consulta, realizada com gestores e
professores.

Agosto

SMEd

Adesão em 25/08/2020.

09

Produção de material didático complementar sobre a história
de Cachoeira do Sul.

Junho a
outubro

SMEd

Em processo de revisão.

10

Incentivo às escolas para uso de ferramentas de
comunicação virtual para interação entre professores e
interação entre professores e estudantes (grupos de
whatsapp, Google Meet, ZOOM e Google sala de aula).

A partir de
maio

SMEd

-

11

Realização de pesquisa junto às escolas, sobre o acesso dos
professores à conectividade.

Abril

SMEd

Questionário para gestores, no Google
Forms.

12

Análise e adesão do Recurso Educacional Digital
Aprimora/Positivo (Português e Matemática) e consulta aos

Junho e julho

SMEd

Termo de
01/07/2020.

05

adesão

assinado

em
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gestores escolares das EMEFs Dinah Néri e Getúlio Vargas
(escolas com mais de 90 % de estudantes com acesso à
internet) sobre o uso do recurso.
*Consulta aos gestores.
*Cadastro dos professores.
*Reunião virtual para apresentação do RED aos professores.
*Encontro formativo virtual: tira-dúvidas (21/07).
13

Organização de estratégias para a garantia da participação
de todas as crianças e estudantes em relação às atividades.

A partir de
maio

Escolas e SMEd

-Controle de entrega e devolutiva, por
estudante.
-Visita
domiciliar,
respeitando
os
protocolos sanitários, àqueles que não
buscaram ou não devolveram as
atividades pedagógicas não presenciais.
-Contato telefônico com os responsáveis
ou estudantes maiores de 18 anos de
idade que não buscaram ou devolveram
as
atividades
pedagógicas
não
presenciais.
-Encaminhamento para o Setor de
Assistência ao Educando da SMEd, os
casos não solucionados pela escola.

14

Garantia do acesso a materiais pedagógicos e atividades aos
estudantes da modalidade educação especial:
*Planejamento integrado: professor titular e professor do
AEE.

A partir de
maio

Escolas e SMEd

-Projeto de Formação Continuada
“INCLUSÃO: Transformando limites em
potencialidades” (através do Google
Classroom).
-Planejamento
integrado:
professor
titular e professor do AEE.
-Reuniões virtuais, via aplicativos Zoom
e Google Meet, com o intuito de manter
o vínculo entre os profissionais do AEE e
da SMEd.
-Orientações aos profissionais do AEE,
quanto a articulação com os professores
da sala regular, com as famílias,
planejamentos, registros, devolutivas,
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necessidades, dificuldades e angústias.
-Reuniões com duplas ou trios para a
análise das possibilidades de trabalho
com cada criança ou estudante com
deficiência, frente a sua saúde e os
cuidados necessários, para um possível
retorno presencial.
-Elaboração de um Plano de Ação para
o atendimento especializado, em tempo
de pandemia da COVID-19.
-Relatório de experiências sobre a
Modalidade Educação Especial.
-Reunião, via aplicativo, para debater
dados a respeito da busca e das
devolutivas das atividades pedagógicas
não
presenciais,
por parte dos
estudantes.
15

Planejamento de estratégias de avaliação da aprendizagem
durante o período de distanciamento social - impactos na
validação da carga horária.

A partir de
maio

Escola, CME e SMEd

Acompanhamento
e
registro
do
progresso dos estudantes, quanto à
aprendizagem.

16

Orientações aos gestores escolares quanto às condições
materiais para a realização do trabalho remoto e atividades
pedagógicas não presenciais.

Abril, maio e
junho

SMEd

-Orientações quanto ao plano de
aplicação do PDDE e Autonomia
Financeira (aquisição de folhas, toner,
máquinas de xerox ou contratação de
serviço para cópias).
-Melhoria da conectividade de internet
das escolas, via PDDE e SMEd.
-Utilização do livro didático, fornecido
pelo PNLD.

DIMENSÃO 4
3.4 Retorno às atividades presenciais
N.º

AÇÃO

PERÍODO

RESPONSÁVEL(IS)
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01

Estudo da metodologia de ensino híbrido.

Julho a
outubro

SMEd e Escolas

Apoio Sincroniza Educação.

02

Formação continuada para os professores sobre o Ensino
híbrido.
*Realização de webinário.

Agosto

SMEd e Escolas

-I Encontro das Escolas Municipais de
E.F.
-Iniciativa BNDES.

03

Validação das atividades pedagógicas não presenciais
realizadas durante a suspensão das aulas presenciais.

Julho

CME e SMEd

-Consulta aos professores - Formulário
CME (16/07).
-Parecer do CME, n.º 06/2020.

04

Elaboração do Plano de Ação da Escola: reorganização do
calendário escolar.

Agosto e
setembro

Escolas

05

Orientações às escolas sobre o Plano de Aplicação dos
recursos da Autonomia Financeira - Lei Municipal n.°
3919/2009.

Julho

SMEd
Setor Financeiro e
Setor de Material

-Reunião administrativa de gestores
escolares.
-Apreciação de itens de combate à
COVID-19, como álcool gel, sabão
líquido, água sanitária, material para
instalação de pias, tapete sanitizante,
dispenser, etc.

06

Realização de busca ativa aos estudantes que evadiram da
escola.

Abril a
dezembro

Assistência ao
Educando

Estudantes que evadiram da escola
terão todos os encaminhamentos
necessário para que sejam localizados e
retornem
à
escola
ou
façam
efetivamente a transferência para outro
estabelecimento de ensino.
*Nota Conjunta PREDUCs.

07

Planejamento de estratégias específicas de recuperação da
aprendizagem
dos
estudantes
que
não
tiveram
aproveitamento no ensino remoto, para os que não puderam
acessar as atividades e para aqueles que evadiram.

Outubro

Setor Pedagógico
Setor Pessoal

-

08

Realização de pesquisa, por meio do Google Forms, a

Maio

Setor de Pessoal

-

Reunião com
orientações.

os

gestores

para
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respeito da saúde e de possíveis comorbidades, por parte
dos professores.
09

Reorganização do quadro de pessoal das escolas.

10

Setembro

SMEd
Setor de Pessoal e
Escolas

-

Realização de avaliação diagnóstica para verificação do
alcance dos objetivos de aprendizagem expressos no
currículo emergencial.

No retorno das
aulas
presenciais

Escolas

-

11

Elaboração de planta baixa de reorganização dos espaços
físicos das escolas.

Junho
*em processo

Setor de Patrimônio e
Material

-

12

Reorganização do transporte escolar, mediante melhor
Maio até
organização para contemplar todos os estudantes no que diz
quando
respeito a entrega de atividades pedagógicas não
persistir a
presenciais.
suspensão das
aulas.

Setor de Transporte
Escolar, equipe
diretiva das escolas e
pais ou responsáveis

O Transporte Escolar foi reorganizado
no sentido de atender a todas as
localidades e estudantes nos dias pré
determinados
pelas direções das
Escolas para a entrega das atividades
pedagógicas não presenciais.
A partir da organização da logística pela
direção da escola, o transporte escolar
terceirizado e o transporte escolar da
SMEd, realizam a entrega dos materiais
nos dias agendados, obedecendo os
horários combinados com a comunidade
escolar. Alguns estudantes buscam
direto nas escolas. Os estudantes que
utilizam o transporte escolar esperam
nos pontos de referência quando são
efetuadas as entregas nas mais
diferentes localidades, atendendo desta
maneira a todos.

13

Reorganização do Transporte Escolar para o Ensino Híbrido.

Setembro

Transporte Escolar

14

Adequação do cardápio da alimentação escolar para o

A partir de

Alimentação Escolar

Reunião com os gestores.
Será necessário realizar alterações no
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retorno das aulas presenciais, tanto para facilitar o preparo
pelos manipuladores de alimentos, como para facilitar o
consumo pelos estudantes. Para tanto, está sendo estudado
pelo Setor de Alimentação Escolar às preparações
existentes, possibilidades de inclusão de novas receitas e
alimentos, considerando as diferentes realidades de estrutura
e funcionários das escolas, a fim de contribuir com as
recomendações da Portaria Conjunta SES/SEDUC n.º
01/2020.

julho

planejamento, principalmente no que diz
respeito às compras.

3.5 Recursos Financeiros
N.º

AÇÃO

PERÍODO

RESPONSÁVEL(IS)

01

Organização do orçamento em relação às
emergenciais/ fontes de recursos para cada ação.

ações

A partir de
maio

Setor Financeiro

-Organização orçamentária nas ações
de combate a COVID-19, sem a
necessidade de suplementação ou
acréscimo orçamentário, tendo em vista
a economia de algumas despesas de
forma continuada, como Transporte
Escolar, pagamento das contas de água,
luz, telefone, gás, entre outros.
-Análise minuciosa de verificação dos
valores orçados com a disponibilidade
financeira, já que houve uma baixa na
arrecadação
de
recursos
como
FUNDEB, SALÁRIO EDUCAÇÃO e
MDE.

02

Ajuste de orçamento para formação continuada de
professores na temática de Tecnologias Digitais na Educação
e de Ensino Híbrido, necessárias nesse período.

Agosto e
setembro

Setor Financeiro

Sincroniza Educação.
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Avaliação
As ações do Plano de Ação Emergencial terão um acompanhamento sistemático e a avaliação será realizada por meio de
elaboração de relatório específico, em que serão apresentadas as evidências quanto a realização das estratégias pensadas para cada
uma das dimensões. Nesse sentido, como fontes de dados serão observados os seguintes documentos:

Nº
01

Dados qualitativos
Acordos técnicos de cooperação e termos de doação/cooperação com parceiros de instituições privadas.
-Termo de Cooperação com a ULBRA - Curso de pós-graduação em Tecnologias.
-Termo de Cooperação - “Vamos aprender”.
-Termo de Cooperação- “Aprimora Positivo”.

02

-Atas de reunião (SMEd, CME, Conselhos Escolares, etc.).
-Contratos com empresas ou entidades privadas: Curso de capacitação para professores e gestores escolares - ensino híbrido.

03

Decretos e normas de realocação de recursos financeiros utilizados no período de pandemia da COVID-19.
-Portaria FNDE - Alimentação Escolar.

04

Diretrizes para a reorganização de calendários ou para a validação de carga horária (Pareceres e resoluções do Conselho
Municipal de Educação).
-Pareceres CME n.°06e 18/2020.

05

-Lista detalhada das ferramentas adotadas para a realização das atividades não presenciais.
-Materiais de comunicação distribuídos na conjuntura do sistema de ensino.

06

Materiais didáticos produzidos.

07

Memorandos, ofícios e circulares internas.

08

Plataforma Google Sala de Aula.
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09

Relatórios de avaliação interna e/ou externa sobre as ações realizadas (relatórios de formação continuada).
Dados quantitativos

01

Participação dos estudantes em relação às atividades não presenciais (número de participantes) para cada meio de acesso
(atividades impressas, whatsapp), por escola.

02

Participação dos profissionais da educação nos cursos de formação continuada.

03

Dados de pesquisa realizada pelo Setor de Pessoal, no Google Forms (Profissionais - grupo de risco).
Dados de pesquisa com as famílias, sobre o retorno dos estudantes para as aulas presenciais, em caso de segurança sanitária.

04

Dados da execução orçamentária, incluindo fornecedores.

05

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) distribuídos para profissionais da educação, no caso de eventual realização de
atividades presenciais no período de isolamento, sendo os mesmos classificados por tipo de equipamento e por unidade escolar.

06

-Dados sobre a oferta do transporte escolar para que os estudantes possam receber e entregar a devolutiva de atividades não
presenciais, sem que haja prejuízo ao processo de ensino aprendizagem.
-Utilização do recurso MDE para a aquisição de folhas de ofício para auxiliar na reprodução das atividades pedagógicas não
presenciais.
-Utilização do recurso da Autonomia Financeira para subsidiar a reprodução de materiais e outras necessidades dos educadores
neste sentido.
-Manutenção da política de alimentação escolar, por unidade escolar (distribuição de kits e alimentação pronta aos estudantes).

07

-Busca ativa de estudantes que não retornaram às escolas, para a busca ou a devolução das atividades pedagógicas não
presenciais.
-Consolidado dos resultados das medidas de busca ativa adotadas, por unidade escolar.
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de 2020, devido a Pandemia da COVID- 19.
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