
RELATÓRIO MENSAL - FEVEREIRO DE 2018 

 

A Secretaria de Educação atualmente atende a seis escolas 
Municipais, sendo: 

Nº ESCOLA ALUNOS PROFªs Administrativo 
e Serviços 

Gerais 

03 CMEI NOSSA SENHORA APARECIDA 113 15 7 

01 ESCOLA BITUMIRIM 103 09 6 

06 ESCOLA CRISTO REI   442 34 9 

04 ESC. DR. LEOPOLDO GUIMARAES CUNHA 204 15 7 

02 ESCOLA MADRE JOSAFATA 223 19 6 

05 ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 294 22 6 

 TOTAL 1404 109 41 

 

MERENDA ESCOLAR: 

Nº ESCOLA VALORES  
01 ESCOLA BITUMIRIM 2414,00 

02 ESCOLA MADRE JOSAFATA 3908,95 

03 CMEI NOSSA SENHORA APARECIDA 2961,40 

04 ESCOLA DR. LEOPOLDO GUIMARAES DA CUNHA 1848,60 

05 ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 3553,70 

06 ESCOLA CRISTO REI   5013,90 

 TOTAL    19.700,55  

  



CAPACITAÇÃO DE GESTORES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 

ORIENTAÇÕES REFERENTES AO SISTEMA APOSTILADO - 

EDITORA FTD DO PRÉ DE 04 E 05 ANOS  

 

 Nos dias 20 e 21 de fevereiro de 

2018 nas dependências da escola 

Municipal Cristo Rei das 18 horas às 22 

horas, a Secretaria Municipal de 

Educação ofertou uma capacitação 

referente ao Material da Educação 

Infantil que foi adquerido pela Rede 

Municipal de Ensino do município de 

Ivaí no ano 2017 com continuidade em 

2018. A capacitação foi ministrada pela 

representante da editora FTD Srª 

Lucinéia, a qual durante os dois dias também realizou junto com a Equipe 

Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação a Visita Técnica nas Escolas 

Municipais e CMEI. 

 No dia 20 de fevereiro a formação foi direcionada para as Diretoras e 

Pedagogas da rede, enfatizando o papel do Gestor Escolar e suas 

responsabilidades. 

 Já no dia 21 de fevereiro a formação foi direcionada para as professoras 

que lecionam com o Pré de 04 Anos e Pré de 05 Anos, as diretoras e 

pedagogas. O foco da formação foi em relação ao uso da apostila do 1º 

Bimestre e esclarecimento de dúvidas sobre sua utilização. As professoras, 

pedagogas e diretoras após toda a orientação da palestrante Srª Lucinéia, 

organizaram grupos onde apresentaram de forma lúdica como trabalhar com o 

referido material.  

  A formação e acompanhamento da utilização do material da educação 

infantil, acontecerá durante todo o ano letivo de 2018, onde a cada bimestre a 

palestrante retornará para realizar formações, orientações para as professoras 

e visitas técnicas nas Escolas Municipais e CMEI. 

Sabendo que a educação Infantil é a Base para uma 
educação de qualidade, este material adquirido pela 
Secretaria Municipal de Educação visa contínuo 
aperfeiçoamento dos nossos professores para que 
ofereçam de forma lúdica um aprendizado de 
qualidade aos nossos alunos, sempre respeitando a 
infância e a legislação que rege a educação Infantil. 

 

 

 



 

 

 

 A Secretaria Municipal de Educação 
torna público o edital de normativas gerais para 
o Processo Seletivo destinado á composição 
de Banco de Mediadores de Aprendizagem e 
Facilitadores do Programa Novo Mais 
Educação para atuação nas 03 (três) 
Instituições Escolares da Rede Pública 
Municipal de Ivaí. 

 As inscrições foram  realizadas na sede 
da Secretaria Municipal de Educação de Ivaí, no período de 15 a 20 de 
fevereiro de 2018. 

 No mês de março deve-se dar inicio as atividades do programa, nas 
escolas contempladas, sendo elas: 

 Escola Municipal Bitumirim - 02 turmas 

 Escola Municipal Cristo Rei - 05 turmas 

 Escola Municipal Madre Josafata - 03 turmas 

 Nessas instituições deverão ser atendidos alunos em disciplinas de 
português e matemática como também em atividades artísticas, lúdicas, 
recreativas e esportivas, quais acontecerão no contra turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaria de Educação e Cultura apresenta culinária Ivaiense em 
encontro da AMCG 

 

 

No dia 20 de fevereiro, terça-feira, foi 
realizado na Câmara Municipal encontro 
dos gestores de Cultura da Associação dos 
Municípios dos Campos Gerais (AMCG) 
onde foram tratados assuntos referentes a 
este setor e nesta ocasião, o município 
apresentou sua gastronomia no projeto 
“Sabores dos Campos Gerais” – o qual esta 
sendo realizado por meio de reuniões 
itinerantes nos municípios de abrangência 
da AMCG, que tem por objetivo fazer um 
resgate da culinária local e posteriormente, resultará na elaboração de um livro. 
Ivaí apresentou o tradicional Pierogi ou Perohê, evidenciando sua origem 
ucraniana e polonesa, apresentando receitas e variações. O Kutchiá, 
sobremesa típica de nossa cidade, também pode ser apreciado. Os 
representantes tiveram a oportunidade de realizar um passeio pela nossa 
cidade, conhecendo dentre outros lugares a Praça Taras Szewczenko, onde 
está situada a Pêssanka, símbolo da cultura ucraniana. 

A Secretária Municipal de Educação e Cultura Célia Siombalo Chaida e o 
Diretor de Cultura Francisco Grochovski enfatizam que este projeto coloca em 
evidência a importância de que sejam mantidas as tradições e sobretudo a 
identidade de um povo. 
 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Alunos matriculados nas escolas 
municipais e estaduais atendidos 
pelo transporte escolar  

1404 

 

Número de Escolas Municipais 06 

Número de escolas Estaduais 
atendidas pelo transporte 04 

Linhas transporte escolar 

42................................linhas 

43.540,50...........km rodados 

R$ 197.729,19 

 


