RELATÓRIO MENSAL - Junho DE 2018

A Secretaria de Educação atualmente atende a seis escolas
Municipais, sendo:
ESCOLA
ALUNOS
PROFªs Administrativo
Nº
03
01
06
04
02
05

CMEI NOSSA SENHORA APARECIDA
ESCOLA BITUMIRIM
ESCOLA CRISTO REI
ESC. DR. LEOPOLDO GUIMARAES CUNHA
ESCOLA MADRE JOSAFATA
ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
TOTAL

113
103
442
204
223
294
1404

MERENDA ESCOLAR:

15
09
34
15
19
22
109

e Serviços
Gerais
7
6
9
7
6
6
41

DATA

SEGUNDA
FEIRA

TERÇA
FEIRA

QUARTA
FEIRA

QUINTA
FEIRA

SEXTA
FEIRA

02/07 ao
06/07

MACARRONADA

RISOTO

QUIRERINHA +
SALADA

ARROZ + FEIJÃO +
CARNE + SALADA

CANJICA

09/07 ao
13/07

POLENTA +
MOLHO DE
CARNE +

FAROFA + CHÁ

RISOTO +
SALADA

MACARRONADA
+ SALADA

PANIFICADO

16/07 ao
20/07

QUIRERINHA +
MOLHO DE
CARNE

MACARRONADA
+ SALADA

ARROZ + FEIJÃO
+ CARNE +
SALADA

FAROFA +
SUCO\CHÁ

ARROZ DOCE

RISOTO

MACARRONADA
+ SALADA

ARROZ + FEIJÃO
+ CARNE +
SALADA

VIRADO + SALADA

PANIFICADO

23/07
ao
27/07

Com objetivo da população fazer acompanhamento, segue abaixo
cardápio futuro:

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 adquirido 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.

FORMAÇÃO CONTINUADA

CAPACITANDO PROFESSORES
A formação de professores e acompanhamento da utilização do material
da educação infantil, vem acontecendo durante todo o ano letivo de 2018. A
cada bimestre estaremos recebendo palestrantes qualificados para realizar
formações, orientações para as professoras e visitas técnicas nas Escolas
Municipais e CMEI.
Recebemos em nosso município a Srª Neli Petersen professora
universitária, que desenvolveu excelente trabalho didático, transmitindo coordenadas
para trabalhar com educação Infantil através de recursos desenvolvidos com materiais
reciclados.

A
Secretaria
Municipal
de
Educação inicia as atividades do programa Novo Mais Educação, nas escolas
contempladas:
Escola Municipal Bitumirim - 02 turmas
Escola Municipal Cristo Rei - 05 turmas
Escola Municipal Madre Josafata - 03 turmas
Nessas instituições estão sendo atendidos alunos em disciplinas de
português e matemática como também em atividades artísticas, lúdicas,
recreativas e esportivas, quais acontecem no contra turno.

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

Linhas transporte escolar

47.513,09...........km rodados
R$ 222.432,46

Após vários estudos e discussões sobre o Plano de Carreira dos
Professores, no dia 22/03, na Câmara Municipal de Vereadores , houve a
assembléia juntamente com APP Sindicato e secretária de Educação Célia
Siombalo Chaida, para aprovação do mesmo. O documento foi discutido e
aprovado, sendo então encaminhado ao poder executivo para análise e
aprovação.

O Cooper jovem é um programa da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), desenvolvido em âmbito nacional pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) desde 2000. Em 2001, o
programa foi implantado pelo Sescoop/SP, que assumiu sua coordenação em
âmbito estadual em parceria com as Cooperativas e Secretarias de Educação.
A Secretaria Municipal de educação de Ivaí aceitou o convite da
cooperativa, Coopagrícola, para em conjunto desenvolver o projeto no
município. Nesse primeiro momento foi contemplada a Escola Municipal Madre
Josafata, qual já iniciou aos trabalhos com os alunos de 4° e 5° anos.
BENEFICIOS DO PRAGRAMA:
1. Divulgação do trabalho desenvolvido e da marca da cooperativa na região;
2. Formação de colaboradores qualificados na cooperativa. Os gestores do
programa aprendem a planejar atividades, construir planos de ações, organizar
eventos
e
desenvolver
projetos;
3. Real integração entre cooperativa e comunidade, através da parceria nas
ações
do
programa;
4.
Formação
de
sujeitos
conhecedores
do
Cooperativismo;
5. Melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem, detectada através dos
índices
oficiais
das
instituições
públicas;
6. Maior integração entre a equipe docente, educadores e educandos e da
família com a escola.

ESCOLAS MUNICIPAIS RECEBEM NOVOS UTENSÍLIOS DE COZINHA

As escolas receberam novos utensílios de cozinha, todos de inox.
As cozinhas das escolas faziam uso de utensílios de plásticos, os quais
não recomendados devido acúmulo de bactérias e difícil higienização.

ESCOLHA DA RAINHA DA 16 FESTA DAS ASSOCIAÇÕES
A Secretaria de Educação contribuiu com a organização do desfile da
escolha da Rainha da 16ª Festa das Associações dos Produtores Rurais de
Ivaí.
O evento aconteceu na noite do dia 19 de Abril. Vinte candidatas
abrilhantaram o desfile para a escolha da Rainha, primeira e segunda
Princesa, e Miss Simpatia. Estiveram presentes as autoridades municipais e
todo o público que veio torcer pela candidata de sua localidade.
RAINHA:
Daiane Seniuk - Água Parada
1º E 2º PRINCESA:
Camila Jeovana Christmann - Lajeado | Keyla Loch - Índio Camargo
MISS SIMPATIA:
Ariele Angela Bobato - Faxinal da Forquilha

CONSELHO DE CLASSE

A Secretária de Educação Célia S. Chaida e a equipe pedagógica da
secretaria, participaram dos conselhos de classe nas escolas municipais, pois
entende-se que somos equipe e uma boa equipe se desenvolve com forte
união.
Este momento de reflexão faz-se necessário para analisar o que
acontece com cada aluno na sua trajetória escolar, ou seja, o desenvolvimento
na aprendizagem.
Toda equipe de professores, diretores, pedagogos...
analisam caso a caso e então projeta-se metas e estratégias de ensino para os
próximos bimestres.

ALUNOS GANHAM UNIFORMES E
MOCHILAS ESCOLAR
Todos os alunos da rede municipal de ensino ganharam um kit de uniforme e
mochila escolar. O conjunto do uniforme é calça, jaqueta e camiseta.
As escolas atendidas foram:
Escola
Municipal
Cristo
Rei
sede
Ivaí;
- Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus - Sede Ivaí;
- CMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - Sede Ivaí;
Escola
Municipal
Madre
Josafata
São
Roque;
Escola
Municipal
Bitu-Mirim
Bom
Jardim
do
Sul;
- Escola Municipal Leopoldo G. da Cunha - Palmital Cunha;
Ao todo foram 1.494 uniformes e 1.415 mochilas escolares.
Os alunos da APAE também ganharam uniformes escolares.
Total de gastos:
-1.494
uniformes
R$
155.376,00
1.415
mochilas
escolares
R$
33.960,00
- Total Geral R$ 189.336,00.
Parabéns a todos da área da educação municipal, e aos alunos que façam um
bom uso, pois certamente contribui´ra para uma educação pública de
qualidade.

Programa Mais Alfabetização

O Programa Mais Alfabetização tem por objetivo apoiar as escolas no
trabalho com leitura, escrita e matemática dos estudantes do 1º e 2º anos do
Ensino Fundamental, com a presença do assistente de alfabetização para o
professor.
O programa deve fazer parte de um conjunto de ações realizadas pela
secretaria municipal visando à melhoria da alfabetização para que os
resultados sejam potencializados.

Os assistentes não receberão salário e nem bolsa, sendo serviço
voluntário, mas uma ajuda de custo para alimentação e transporte
através do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola).

CONAE 2018
Aconteceu no dia 12 de junho, nas dependências da UEPG em Ponta
Grossa, a Etapa Inter Municipal da Conferência Nacional de Educação
(CONAE) com a participação dos 11 municípios pertencentes ao NRE de Ponta
Grossa.
O município de Ivaí através da Secretaria de Educação participou do
evento com seus representantes.
A Meta da CONAE 2018 é monitorar, avaliar e propor políticas públicas
para a garantia do direito à educação de qualidade social, pública, gratuita e
laica. Buscou-se refletir sobre a Consolidação do Sistema Nacional de
Educação e o Plano Nacional de Educação.
Todas as Proposições realizadas foram documentadas em ata e
posteriormente serão encaminhada a Etapa Estadual.

PROGRAMA DA BOA VISÃO
Após quatro anos de interrupção de 2013 a 2016 - o Município de Ivaí,
voltou com o PROGRAMA DA BOA VISÃO, que é Consultas Oftalmológicas e
para quem necessitar do Óculos o Fornecimento dos Mesmos.
Para os Alunos das Escolas Municipais de Ensino e também para a
Escola
da
APAE.
No dia 10 de junho foram realizadas 129 consultas.
Em breve, após licitação,
estaremos entregando os 115 óculos
gratuitamente para os alunos que necessitaram.
Das 129 consultas teve um custo total de R$ 9.030,00, (nove mil e trinta
reais),
para
a
Prefeitura
Municipal.
Parabéns para a Câmera Municipal de Ivaí que aprovou o PROGRAMA
DA BOA VISÃO, e agora virou Lei Municipal.
PARABÉNS IVAÍ
POR MAIS ESTA CONQUISTA!

·

FORMAÇÃO DE GESTORES
DIRETORAS E PEDAGOGAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
No dia 14 de junho foi dia de formação sobre liderança, participaram as
diretoras e pedagogas das escolas Municipais.
Como formadora recebemos em nosso município a Proessora Aparecida
Reis Barbosa. Cida Reis foi professora Universitária do Curso de Gestão na
UFPR, hoje aposentada é secretária Sindical da Cut.

