
AMAPORÃ CUIDANDO DO NOSSO FUTURO

Mais um ano letivo se inicia. Muitos são os desafios, mas muitos são os

projetos  e  anseios  de  desenvolvimento  para  nossas  crianças,  professores,

funcionários e motoristas do setor da educação de nossa cidade.

No primeiro  dia  de  atividades,  os  professores  da educação infantil  e

ensino fundamental– anos iniciais, equipes pedagógicas, e demais funcionários

da educação foram recepcionados no Centro Municipal de educação Infantil

Maria de Fátima, com todos os cuidados de higienização, uso de máscara e

distanciamento. 

Na ocasião o prefeito municipal, Excelentíssimo senhor Mauro Lemos, a

Secretária de Educação prof Leila Ribeiro e a Diretora de Departamento de

Educação prof Marlene Ferreira, fizeram a recepção de todos. As falas giraram

em torno do retorno as  aulas  no sistema EAD e posteriormente  no ensino

híbrido;  as  metas  e  desafios  da  educação  para  2021,  o  compromisso  do

prefeito com a educação e a confiança depositada no trabalho dos profissionais

e  funcionários  da  educação,  e  a  apresentação  formal  das  equipes  das

unidades  municipais  de  educação:  Diretoras  das  escolas  Sandra  Regina  e

Lourdes Taroco; diretoras dos centros municipais de educação infantil: Eliane

Cristina  Palombo,  Marinalva  Barbosa  dos  Santos,  Marinalva  de  Almeida

Gomes; coordenadoras pedagógicas das escolas professoras Roseli Rodrigues

Ravazoli, Nerci Aparecida Vanucchi, Kelly Anne Augusti, Maria José Rodrigues

e Célia Regina Passareli Coracini de araújo; e do centro municipal de educação

infantil, prof Simara Collucc Arraiz. Em seguida, todas e todos receberam do

Prefeito Sr Mauro Lemos um diário personalizado para ser utilizado em sala e

em cursos. 

Nos dias dois e três do mês de fevereiro,  a prof Gilmara Belmiro da

Silva, ministrou curso de formação continuada para os professores e equipes

pedagógicas  da  rede  municipal  do  município.  No  primeiro  dia,  houve  a

participação  de  todos  os  professores  e  equipes  pedagógicas  dos  Centros

Municipais de Educação Infantil e das Escolas municipais. O tema do trabalho

foi  “O  SER PROFESSOR E OS DESAFIOS DE 2021”,  com dinâmicas de

motivação  e  estudo  sobre  as  atribuições  do  professor  e  os  fundamentos



conceituais presentes no Projeto Político Pedagógico da rede, bem como os

desafios do ensino híbrido, abordou-se também as incumbências do professor

de  acordo com a legislação e  a  utilização de material  manipulativo  para  o

aluno.

No segundo dia, no período da manhã, o tema foi Brincar e Interagir,

para  os  professores  da  educação  infantil,  dando  ênfase  ao  papel  das

brincadeiras e brinquedos nesta faixa de atendimento, bem como orientação do

trabalho com a utilização da metodologia da consciência fonológica, e algumas

sugestões de encaminhamentos para sala de aula.

No período da tarde, o tema foi “LEITURA E ESCRITA NA SALA DE

AULA”, para os professores do 1˚ ao 5 ˚ano, educação especial e educação de

jovens e adultos. A discussão centrou o texto como ponto de partida e chegada

ressignificativa do texto, com a mediação do professor, bem como a utilização

de  estratégias  de  leitura,  iniciando  assim,  um  trabalho  de  organização  do

currículo, com base no Referencial Curricular do Paraná em Foco, material este

elaborado  pela  UNDIME  e  SEED  Paraná,  com  o  intuito  de  reorganizar  o

currículo no Estado, com vistas ao desenvolvimento dos alunos, que tiveram

seu  processo  educacional  diferenciado  em  2020  e  iniciando  2021  pela

pandemia do covid-19.

Na  próxima  semana  nossos  professores  e  equipes  pedagógicas  das

escolas e centro, continuarão com as atividades de estudo e reorganização do

currículo do nosso município.

Acreditamos que com profissionais capacitados, compromissados e com

muita  amorosidade  e  apoio  das  famílias  e  ou  responsáveis  por  nossas

crianças, a educação, o ensino, o desenvolvimento e a aprendizagem serão

alcançados. 
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