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Ações realizadas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 

SMEC e órgãos vinculados, durante o mês de julho de 2021.

 

 A Secretária Municipal de Educação e Cultura de Redentora, Eliane Amaral 

Costa, que é a Coordenadora do Conselho dos Secretários Municipais de Educação 

(Conseme/Undime-Amuceleiro), coordenou uma reunião presencial da entidade, 

no dia 01 de julho, na sede da Associação dos Municípios da Região Celeiro 

(Amuceleiro), em Três Passos.

A Secretária Adjunta Marcia Aline Dorneles Marques acompanhou a 

Secretária Eliane, que explanou sobre a sua participação na reunião da União dos 

Dirigentes Municipais de Educação Rio Grande do Sul (Undime RS), realizada no 

dia 10 de junho, no auditório da Federação das Associações de Municípios do Rio 

Grande do Sul (Famurs), em Porto Alegre. A Coordenadora Eliane, entregou aos 

presentes, sacolas com livros vindos da Undime RS.

Juntamente com a Coordenadora Suplente Francieli Schäffer e a Secretária 

Márcia Hanauer, Eliane presidiu a reunião, na qual os Secretários de Educação da 

Região Celeiro trocaram ideias sobre os desafios e dificuldades das aulas em 

época de Pandemia, a Sondagem Diagnóstica e a internet patrocinada.

A próxima reunião da Undime Estadual será no dia 08 de julho, e a 

Coordenadora Eliane vai levar as demandas da Região Celeiro para a mesma. 

Ficou decidido que as reuniões do Conseme/Undime-Amuceleiro vão ocorrer 

sempre nas segundas terças-feiras de cada mês. 

Os membros titulares do Conselho Municipal de Educação de Redentora 

reuniram-se no dia 01 de julho, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

para tratar sobre o Plano de Atividades Pedagógicas Não Presenciais e a 

reorganização do Calendário Escolar 2021, que trata sobre as diretrizes das ações 
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pedagógicas em tempos de Pandemia. O Plano foi aprovado após ampla discussão 

dos membros do Conselho, que é presidido pela professora Ana Paula Trein.

 Os integrantes do Conselho dos Dirigentes Culturais da Associação dos 

Municípios da Região Celeiro (Codic Amuceleiro), reuniram-se no dia 01 de julho, 

na sede da Amuceleiro, em Três Passos.

Na reunião foi eleita a nova diretoria da entidade, que ficou assim 

composta: Dorotéa Scheffer, de Santo Augusto, é a Presidente; Nathan Santos 

Rolim, de Inhacorá, é o vice-presidente; e Ana Paula Trein, de Redentora, a 

Secretária. 

A Administração Municipal está implementando um sistema on-line para 

controle da frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Para explicar 

como vai funcionar o abastecimento da frota, a Secretária Municipal de Educação 

e Cultura, Eliane Amaral Costa, coordenou uma reunião com os motoristas da 

Pasta no dia 28 de junho.

A Secretária Eliane explicou que, cada vez que um motorista for abastecer 

um dos veículos, terá que preencher um formulário, que será assinado pela chefia 

do Setor de Transporte. O sistema on-line é de suma importância porque 

permitirá controle do combustível e das peças automotivas adquiridas e utilizadas 

pela Secretaria. 

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, 

coordenou uma reunião com os técnicos verificadores das Escolas Municipais no 

Programa Busca Ativa Escolar, no dia 28 de junho, na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura.

O Programa Busca Ativa Escolar tem a finalidade de garantir o direito à 

educação de crianças e adolescentes, exigindo-lhes o cumprimento das atividades 

escolares.
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A Supervisora Institucional do Programa Busca Ativa Escolar, Daiane 

Schroeder, e a Coordenadora Operacional do Programa, Giciéli Pretto, estão 

cadastrando técnicos verificadores e agentes comunitários para desempenhar 

atribuições na plataforma do Busca Ativa e buscando a intersetorialidade entre os 

órgãos municipais.

Os Conselheiros Tutelares, os visitadores do Programa Primeira Infância 

Melhor/Criança Feliz e os Agentes Comunitários de Saúde também integram o 

Busca Ativa Escolar, ajudando a identificar crianças e adolescentes dos 04 aos 17 

anos de idade que estejam fora da Escola.

O Programa Busca Ativa Escolar é uma prioridade da Secretária Eliane e da 

Administração Municipal. O Programa Rede de Apoio ao Desenvolvimento Integral 

da Criança e do Adolescente de Redentora (Radicar), instituído pela Lei Municipal 

2.518, de 30 de dezembro de 2019, já deu bons resultados.

 A Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, 

recebeu, no dia 29 de junho, a visita de Patrícia Martinelli e Veronice Fernandes 

de Souza, representantes do Sistema de Ensino Aprende Brasil, em seu Gabinete.

A Secretária Adjunta Marcia Aline Dorneles Marques e a Coordenadora 

Pedagógica da Secretaria, Daiane Schroeder, também participaram da reunião, 

cujo tema foi as datas dos cursos por área para os professores da Rede Municipal 

de Ensino a serem ministrados pelo Sistema Aprende Brasil no mês de agosto.

 A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, promoveu no dia 29 de junho, uma formação para o Censo Escolar 2021. 

Participaram diretores e responsáveis pela inclusão dos alunos das Escolas 

Municipais de Redentora no Censo Escolar 2021.

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da 

Educação Básica e uma importante pesquisa estatística educacional brasileira. O 

mesmo, é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sendo realizado em regime de colaboração 

entre as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, com a participação de 

todas as escolas públicas e privadas do Brasil.

 A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, foi contemplada com o Curso de Capacitação em “Planejamento de Ações 

de Educação Alimentar e Nutricional no Ambiente Escolar”.

O curso foi elaborado pela equipe do Centro Colaborador em Alimentação e 

Nutrição do Escolar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CECANE 

UFRGS), em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE).

O objetivo do curso é instrumentalizar profissionais atuantes no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), tanto da área da Nutrição como de 

Educação, para o planejamento e desenvolvimento de ações transversais, 

transdisciplinares e permanentes de Educação Alimentar e Nutricional na 

comunidade escolar em que atuam.

Assim, a Nutricionista Zuleica Diniz, responsável técnica da Merenda Escolar 

da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a educadora Fátima Ardenghi, da 

Rede Municipal de Ensino de Redentora, iniciaram no mês de junho o curso.

A capacitação é realizada através de ambiente virtual, na Plataforma 

Moodle, com carga horária de 60 horas, com início em junho e término em 

setembro de 2021.  

 A Administração Municipal, através das Secretarias Municipais de Educação 

e Cultura, Saúde e Assistência Social, realizou na semana de 05 a 09 de julho o 

projeto EDUCAR Vida – quem cuida se cuida.

As psicólogas do Município, Rosana Hermann, Letícia Bridi e Yeda Godoi 

desenvolveram o projeto com as equipes das escolas municipais. Na segunda-
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feira, dia 05 de julho, o projeto foi desenvolvido na Escola Municipal Doutor 

Getúlio Vargas. Na terça-feira, na Escola Municipal São José. Na quarta-feira, na 

Escola Maria Belmont Albert. Na quinta-feira, dia 08 de julho, aconteceu na 

Escola Municipal Assis Brasil e na sexta-feira, dia 09 de julho, na Escola Municipal 

de Educação Infantil Gente Miúda.

Segundo a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral 

Costa, os profissionais da Educação estão expostos a condições diferentes de 

trabalho desde a chegada da pandemia de Covid 19, e o objetivo do projeto é 

abordar as diversas áreas do desenvolvimento humano que contribuem para a 

completude da saúde dos profissionais, a fim de que estes consigam superar as 

dificuldades decorrentes do período que estamos vivendo. 

A Administração Municipal, conforme o Decreto nº 0661/2021, de 23 de 

junho de 2021, nomeou os membros do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar (CAE) para o quadriênio 2021-2025, ficando assim composto:

- Representantes do Poder Executivo:

Jacinta Tiesen Huppes – Titular

Wania Siede – Suplente 

- Representantes dos Docentes, Discentes e Trabalhadores da Área da 

Educação:

Rosenara Espanemberge de Mello – Titular

Dejane de Fátima Della Flora – Suplente

Flávia Foguesato – Titular

Cesefredo Jair da Silva – Suplente 
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- Representantes dos Pais de Alunos:

Antônio Valdoir de Jesus Oliveira – Titular

Jocélia Rodrigues – Suplente

Elizandra da Silva Bastos – Titular

Solange Graciele Rodrigues – Suplente 

- Representantes da Sociedade Civil:

Carine Coradin – Titular

Ana Lúcia Rossoni – Suplente

Emanuely dos Santos Miranda – Titular

Sueli da Silva – Suplente

No dia 06 de julho os membros do CAE reuniram-se na Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura e elegeram Rosenara Espanemberge de Mello como 

presidente e Carine Coradin como vice-presidente.

De acordo com o Prefeito Nilson Paulo Costa, presente na reunião, o CAE 

tem grande importância por ser um órgão colegiado de caráter fiscalizador, 

permanente, deliberativo e de assessoramento, instituído no âmbito do Município, 

o qual é composto por membros titulares e suplentes, sendo representantes do 

Poder Executivo, trabalhadores da educação e discentes, entidades civis e pais de 

alunos.

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, lembra 

a principal função do CAE: zelar pela concretização da alimentação escolar de 

qualidade, por meio da fiscalização dos recursos públicos repassados pelo Fundo 
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Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a execução do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

A Secretária Eliane Amaral Costa, participou da reunião de Monitoramento e 

Planejamento das ações afetas à educação, promovida pela Promotoria Regional 

de Educação (Preduc) de Santo Ângelo, de maneira on-line, no dia 06 de julho.

O encontro aconteceu sob a coordenação do promotor de Justiça Márcio 

Rogério de Oliveira Bressan. Os temas foram debatidos a partir de dados 

coletados com os gestores dos municípios e com as Coordenadorias Regionais de 

Educação participantes

Um total de 221 indígenas da Terra Indígena do Guarita vão receber cestas 

básicas a partir do dia 21 de julho, por meio da ação “RS Urgente – A fome tem 

pressa”, do Governo do Estado, através da Secretaria de Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos (SJCDH).

Uma parceria entre o Cacique Carlinhos Alfaiate, o Gabinete da Primeira 

Dama e as Secretarias Municipais de Assistência Social e Educação e Cultura de 

Redentora possibilita que os alimentos sejam entregues aos indígenas.

Na manhã do dia 16 de julho, foi realizada uma reunião no Gabinete da 

Primeira Dama entre os integrantes da comissão que trata sobre a logística para 

a entrega das cestas básicas. Estiveram presentes a Primeira Dama e Secretária 

Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa; o Cacique Carlinhos 

Alfaiate; a Secretária Municipal de Assistência Social, Carla Miranda; e o chefe do 

Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Antônio 

Carlos Della Flora.

A Primeira Dama e Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane 

lembra que não foi possível contemplar a todos os indígenas e que a listagem dos 

beneficiados foi feita pelos doadores dos alimentos.
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A SJCDH recebeu os alimentos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 

Últimos Dias. Os públicos alvos da Secretaria focam nas populações mais 

vulneráveis, com recortes voltados para pessoas extremamente pobres, que não 

foram contempladas por nenhum programa do Governo, como o Bolsa Família.

Os alimentos foram retirados no dia 15 de julho, na Defesa Civil de Santo 

Ângelo, pela Secretária Carla e pelo Coordenador da Defesa Civil em Redentora, 

Carlos Wanderlan Castro de Oliveira.

A entrega dos alimentos foi realizada na Secretaria Municipal de Assistência 

Social, com apoio do Gabinete da Primeira Dama e da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, sendo organizada conforme o Setor de moradia dos 

indígenas.

A cesta é composta por 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão carioca, 900 ml 

de óleo de soja, 1 quilo de sal, 340 gramas de molho de tomate, 500 gramas de 

massa, 125 gramas de sardinha em óleo e 500 gramas de fubá. 

A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, instalou uma campainha no portão de entrada da Escola Municipal de 

Educação Infantil Gente Miúda. O portão está sempre fechado e um servidor está 

atento à segurança quanto à entrada e saída, auxiliando na abertura e 

fechamento do portão e na vigilância do educandário.

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, ressalta 

o empenho da Gestão do Prefeito Nilson Paulo Costa em proporcionar mais 

segurança nas escolas.

Os professores das Escolas Municipais de Redentora participaram do 

“Seminário Diálogos Multiculturais”, realizado pelo Serviço Social do Comércio 

(Sesc) Santa Rosa, nos dias 19 e 20 de julho.
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O Seminário é composto por nove palestras on-line, que abordam as 

temáticas das culturas afro-brasileira e indígena na Escola. São apresentados os 

temas Literatura Negra, Literatura Negra Feminina, Griôs Africanos, Bonecas 

Abayomi, Poéticas Periféricas, Área Indígena e Cosmologías Indígenas Guaranis e 

Kaingangs. 

O Seminário oferece conteúdo para atender às determinações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação para as Relações Étnico-Raciais e das leis 

10.639/2003 e 11.645/2008, que incluíram no currículo oficial da rede de 

educação a obrigatoriedade das temáticas “História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena”.

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, fará a entrega de kits de alimentos e fraldas descartáveis aos alunos 

matriculados nas modalidades Berçário e Maternal da Escola Municipal de 

Educação Infantil (EMEI) Gente Miúda e da Escola Municipal Assis Brasil.

Para deliberar sobre o assunto, os integrantes do Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE) reuniram-se no dia 28 de julho, nas dependências da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, com a Secretária Municipal de Educação e 

Cultura, Eliane Amaral Costa; a Nutricionista Responsável Técnica pela Merenda 

Escolar, Zuleica Diniz; e a Secretária Adjunta Marcia Marques.

A Secretária Eliane afirmou que leite e fraldas são uma necessidade 

constante dos pequenos e que os alimentos dos kits também são uma forma de 

auxiliar no abastecimento das famílias neste período em que os alunos estão fora 

da sala de aula devido à Pandemia de Covid 19.

A decisão de entregar os kits atende também à recomendação do Ministério 

Público, com investimento de recursos federais e contrapartida do Município. A 

verba destinada à merenda escolar é regulada pelo Fundo Nacional de 
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Desenvolvimento da Educação (FNDE), que prevê a aquisição de gêneros 

alimentícios através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

SETOR PEDAGÓGICO

- Supervisão escolar 

● Participação no Seminário Diálogos Multiculturais (SESC)

●  Acompanhar e auxiliar os professores nos planejamentos e 

organização das atividades que serão entregues aos alunos depois do recesso 

escolar, priorizando sempre a qualidade e o processo de ensino aprendizagem dos 

mesmos;

● Acompanhar o andamento das atividades realizadas pelos professores 

com alunos presenciais; 

 - Coordenação pedagógica

● Orientação a professores e direções das Escolas;

● Organização da Reunião da Busca Ativa Escolar com os Técnicos 

Verificadores e Agentes Comunitários do Conselho Tutelar e das Escolas;

● Elaboração de algumas avaliações do Processo Seletivo;

● Elaboração da Retificação do edital nº001/2021;

● Cursos Diálogos Multiculturais;

● Curso Censo Escolar;

● Elaboração e envio de Formulário dos livros de Pedidos do sistema 

Aprende Brasil;
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● Inserção no sistema do Aprende Brasil as avaliações do Sondar da 

Escola Mª. Belmont Albert;

● Impressão dos Processos de avaliação para os cadernos de chamada 

do 3º, 4º e 5º ano para as Escolas Drº. Getúlio Vargas e São José;

● Realização das Atas do Processo Seletivo;

● Acompanhamento do Projeto EDUCARvida, nas Escolas da Rede 

Municipal;

● Atendimento aos professores e direções;

● Inserção no sistema do Aprende Brasil das avaliações do Sondar das 

Escolas Municipais.

- Unidades escolares

- ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS BRASIL

A Equipe Diretiva desenvolveu as seguintes atividades junto a escola:         

● Organização das pastas com identificação na sala de arquivo e 

na documentação da escola.

● Reunião com os professores nos seus turnos de trabalho.

● Entrega e recebimento das atividades remotas.

● Encaminhamento de Memorando de alunos à fonoaudióloga e 

oftalmologista na Sec. Mun. Saúde.

● Compra com recurso do PDDE de materiais para prevenção a 

covid 19.

● Compras de tintas – telha transparente – cimento-areia-cal-

prego-kit pintura-tijolos.

● Organização e pintura da pracinha infantil.

● Reforma na cobertura do saguão do prédio escolar 01.

● Reforma nos muros da escola.

● Início na pintura do prédio escolar 01.
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● Recebimento e controle de material pedagógico e limpeza da 

SMEC.

● Implantação de saída e entrada de material pedagógico e de 

limpeza do almoxarifado.

● Encaminhamento de Memorando SMEC - Possibilidade de 

construção de toldo na rampa que liga prédio 01 ao prédio 02.

● Entrega de avaliações SONDAR do Programa Positivo.

● Entrega de Documentos na SMEC – Efetividade – Memorando 

Kit alunos da Creche.

● Formação Pedagógica com os professores nos dias 19 e 

20/07/21 com o tema Cultura Afro e Indígena.

● Diálogo com os alunos a respeito do Programa Nota Fiscal 

Gaúcha do governo do estado e programa de incentivo fiscal do município.

● Entrega de escova dentária e fio dental aos alunos em 

parceria com a Sec. Saúde.

● Reunião com a Secretária Municipal de Educação e Cultura 

assuntos pertinentes a escola.

●  Planejamento diário pelos professores dentro de sua área de 

trabalho.

●  Realização do Censo Escolar.

● Elaboração de Planilhas de Atividades e enviadas a SMEC.

● Dias 26 a 30/07/21 recesso escolar aos alunos e professores, 

com a equipe Diretiva e funcionários em atividades normais na escola.

 

- ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. GETÚLIO VARGAS

● Atendimento aos pais, mães ou responsáveis pelos alunos.

● Planejamento.

● Entrega de atividades impressas aos alunos.
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● Organização das atividades escolares.

● Participação de todos os professores no Seminário Multiculturalismo 

(curso online).

● Conclusão do censo escolar.

- ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ

Continuidade na ministração de aulas tanto no presencial, como remotas, 

utilizando a Plataforma Classrroom, Whatsapp, vídeos gravados, atividades 

impressas para fortalecer o processo de ensino aprendizagem do nosso aluno;

Reuniões pedagógicas, na busca de estratégias e sugestões para pensar no 

desenvolvimento dos alunos, observando que cada professor se desenvolve 

constantemente em busca de ações que solucionem as dificuldades surgidas;

Entrega de atividades para os pais ou responsáveis, se disponibilizando em 

ajudá-los no que for necessário;

Informar aos pais as competências demonstradas pelos alunos e que ainda 

precisa atingir (o que está aprendendo), e comprometê-los no acompanhamento 

dos deveres de casa, em atividades de leitura e conversar com seus filhos;

Lembrando sempre de falar que ainda é necessário manter o uso de 

máscaras, álcool em gel e manter o distanciamento social;

Salientando que as atividades dos alunos estão de acordo com a BNCC.

- ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BELMONT ALBERT 

Durante o mês de Julho, a Equipe Diretiva e Coordenação Pedagógica da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Belmont Albert realizaram as 

seguintes atividades:
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● Levantamento dos alunos que serão incluídos no Programa Busca 

Ativa Escolar;

● Conferência do Censo Escolar.

● Participação no Seminário Diálogos Multiculturais.

● Participação no Projeto “Educar Vida”.

● Impressão e organização da sétima entrega das atividades escolares.

● Formação do curso Calme Pro (Líquen).

● Requisição de materiais de expediente e pedagógicos.

● Aplicação das Avaliações da Olímpiadas de Matemática.

● Organização dos kits de materiais escolares que serão entregues aos 

alunos após o recesso escolar.

● Planejamento das atividades alusivas ao Dia dos Pais.

● Acompanhamento da rotina escolar dos alunos no sistema presencial, 

online e remoto.

- ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GENTE MIÚDA  

Relato das atividades realizadas pela Direção e Vice Direção da Escola 

Municipal de Educação Infantil Gente Miúda no mês de julho:

● Organização da escola para retorno às atividades presenciais e 

recepção aos alunos.

● Orientações quanto aos cuidados e prevenção e Controle do Novo 

coronavírus – COVID-19, protocolos de higiene e distanciamento social.

● Organização e entrega de atividades aos pais.

● Orientação para os professores a respeito da implantação na rede 

Municipal de Ensino da Plataforma Educacional Google Classroon sala de aula 

gerar link da aula diariamente.

● Reuniões gerais com a equipe da SMEC.

● Requerimentos, memorando e ofício.
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● Informações gerais para SMEC.

● Formulários busca ativa.

● Impressão de atividades para professores.

● Inclusão de pareceres no sistema Educar Web.

● Realização da coleta de dados para o Censo Escolar, conferência no 

sistema.

● Reunião com professores para orientações gerais.

    

SETOR DE PROJETOS/ PRESTAÇÃO DE CONTAS/ DIVULGAÇÃO

-Captação de Recursos e Acompanhamento de Programas Estaduais 

e Federais

Atividades desenvolvidas pelo setor:

● Conclusão e encerramento do Módulo Programa do Transporte Escolar 

do Programa Formação pela Escola;

● Inclusão de ações no Planejamento 4 Ciclo do PAR – Plano de Ações 

Articuladas - Gestão;

● Exaração do Parecer de Aprovação do Plano de Ações Pedagógicas da 

SMEC;

● Reunião com o CME;

● Participação Fórum Multiculturalismo (abertura);

● Participação da reunião regional do CODIC – eleição da nova 

diretoria;

● Busca de Informações acerca do Programa Tempo de Aprender - MEC

● Inscrição curso Pró BNCC e o papel dos CME.

● Inclusão de ações no Planejamento 4 Ciclo do PAR – Plano de Ações 

Articuladas - Gestão;
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● Inclusão de ações no Planejamento 4 Ciclo do PAR – Plano de Ações 

Articuladas – Dimensão 4 - Infraestrutura;

● Reprogramação Termo de Compromisso - PAR;

● Participação Webconferência – Auxílio emergencial aos trabalhadores 

da cultura com coinvestimento dos municípios - FAMURS;

● Leitura Manual PAR – Etapa planejamento;

● Solicitação de turma de PNAE – Formação pela escola.

● Inclusão de ações no Planejamento 4 Ciclo do PAR – Plano de Ações 

Articuladas – Dimensão 4 - Infraestrutura;

● Webconferência – 1º Oficina Técnica de Planejamento de Implantação 

do eixo apoio técnico e financeiro do Programa Brasil na Escola;

● Participação em reunião da equipe;

● Participação em curso UNCME : Pró BNCC e o papel dos CME na 

prática;

● Auxílio na criação do CPM da EMEF São José, lavração de ata e 

encaminhamento para a criação do CNPJ;

● Reunião mensal regional da UNCME.

● Inclusão de ações no Planejamento 4 Ciclo do PAR – Plano de Ações 

Articuladas – Dimensão 4 - Infraestrutura;

● Live/fórum Multiculturalismo 19 e 20 de julho;

● Auxílio na criação do CPM da EMEF São José, lavração de ata e 

encaminhamento para a criação do CNPJ;

● Abertura do módulo PNAE do Formação pela escola – inscrições;

● Liberação do PDDEINTERATIVO – diretores;

● Inclusão de ações no Planejamento 4 Ciclo do PAR – Plano de Ações 
Articuladas – Dimensão 4 – Infraestrutura (material esportivo, brinquedos, 
material escolar, equipamentos de TIC’s, equipamentos de climatização, 
equipamentos de cozinha, banda escolar, mobiliário de sala de aula e outros 
ambientes, construção de escola);

● Abertura do módulo PNAE do Formação pela escola – inscrições e 
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liberação de turma;
● Contato com Fale conosco- PAR – inconsistência da Plataforma SIMEC 

na ação de inclusão de obras;
● Orientação aos diretores sobre questionário de Educação Conectada 

no PDDEINTERATIVO;
● Liberação e desbloqueio de senha das EMEF Assis Brasil e São José no 

PDDEINTERTATIVO;
● Pesquisa sobre inclusão de língua estrangeira moderna na base 

curricular das séries iniciais.

- Prestação de contas

● Participação em Reuniões de trabalho com a Secretária e Equipe 

da SMEC;

● Devolução à Contadoria do Município, dos Documentos 

Contábeis originais (Notas de Empenhos) utilizados para fazer as Prestações 

de Contas dos Recursos vinculados da SMEC/2020 (PDDE, PNATE, 

PEATE/RS, PNAE).

● Assessoramento aos colegas Servidores (as) Públicos (as) no 

preenchimento das Declarações de Bens e Rendas (Resolução nº 963/2012 

TCE/RS) em conformidade com o Decreto Municipal nº 3.182/2019, de 06 

de maio de 2019.

● Feita a verificação rotineira, junto ao SIGPC, Portal do FNDE, os 

Programas / Projetos que estão disponíveis para a devida Prestação de 

Contas.

- Divulgação

 Elaboração e divulgação de matérias sobre:

● reunião com os motoristas;

● reunião do Busca Ativa Escolar de 28 de junho;

● segunda dose da Astrazeneca em 05 de julho;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

● reunião com Aprende Brasil;

● Censo Escolar;

● processo seletivo;

● sistema on line para controle da frota da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura;

● visita das representantes do Sistema de Ensino Aprende Brasil;

● formação para responsáveis pelo Censo Escolar;

● capacitação em Ações de Educação Alimentar no Ambiente 

Escolar;

● boletim epidemiológico 29 de junho e 02 de julho;

● campanha nota na mão é desenvolvimento;

● kits odontológicos;

● o valor da terra nua;

● reunião Conseme em Três Passos;

● reunião do Conselho de Educação;

● reunião do Codic em Três Passos;

● vacina para pessoas com 35 anos;

● a visita do coordenador da CRS;

● a reunião da Saúde com a Sesai;

● o projeto Educar Vida;

● o Educar Vida na Escola Getúlio Vargas;

● o boletim epidemiológico 05 e 09 de julho;

● nota de falecimento da professora Maria Clair;

● Conselho de Alimentação escolar;

● reunião com a Promotoria Regional de Educação de Santo 

Ângelo;

● vacinação a partir dos 30 anos;

● campanha do agasalho;

● terceira matéria do educar vida;
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● vacinação a partir de 25 anos;

● inauguração do Pós Covid;

● inauguração do letreiro do Sicredi;

● primeira fase do Educar Vida;

● fiscalização municipal;

● boletim covid dias 12 e 16 de julho;

● fila para vacina anti covid;

● reunião da Defesa Civil em FW;

● projeto UFSM;

● visita da Abase;

● intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina;

● eleição do Comdica;

● segunda dose da astrazeneca no dia 16 de julho;

● secretaria da agricultura na Amuceleiro;

● vacina para 18 anos;

● datas da vacina;

● campainha na EMEI Gente Miúda;

● locais das provas do processo seletivo;

● cestas básicas para índios;

● reunião da Saúde em Portela;

● resultado do Dia D da vacinação;

● reunião do Conselho de Assistência Social;

● Seminário de Multiculturalismo;

● reunião do secretário Rogério com Mirna Braucks;

● aprovados no processo seletivo;

● entrega das cestas básicas para índios;

● boletim covid 21 e 23 de julho;

● vacinação de adolescentes com comorbidades;

● entrega das cestas básicas para índios segundo dia;
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● critérios para vacinação de adolescentes com comorbidades;

● vacinômetro;

● a prova prática dos motoristas;

● mestre Pimentel;

● reunião do CAE;

● boletim epidemiológico 28 de julho;

● Recortes de jornais e impressão das notícias da assessoria de 

imprensa publicadas pelos sites;

● Realização do programa de rádio da Smec;

● Impressão dos programas das demais secretarias municipais

RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS

● Atendimento ao público;

● Reunião com diretores;

● Formação com professor do Sistema de Ensino Aprende 

Brasil;

● Elaboração de provas do Processo Seletivo Simplificado 

01/2021

● Aplicação de provas teóricas e práticas do Processo 

Seletivo Simplificado 01/2021;

● Correção de provas do Processo Seletivo Simplificado 

01/2021;

● Emissão de históricos escolares;

● Inserção de dados no Sistema Abase Almoxarifado;

● Transferência interna de alunos no Sistema Abase;

● Envio de tarefas do Método Líquen as escolas municipais;
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● Continuidade do Curso CALME PRO com Doutoras da 

Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Federal do 

Paraná;

● Relatório de materiais de expediente por escola;

● Conferência e preenchimento do boletim de efetividade 

mensal;

● Informativo semanal dos atos da Administração Municipal 

através da Rádio Planeta FM, Rádio 104.9 FM e enviado ao Site 

Observador Regional.

● Reunião com assessora Aliana Amaral;

● Organização de pedidos de compras das escolas.

SETOR ADMINISTRATIVO

- Documentações e organização do ambiente/ Almoxarifado/ 

Plataformas Educacionais

● verificação e organização do e-mail institucional;

● acesso ao sistema Conviva para inserir e atualizar dados;

● acesso a plataforma Google for Education para atualização e inclusão 

de cadastros de alunos e professores com criação de senhas;

● conclusão da ata da reunião com secretária Eliane e motoristas;

● elaboração e envio do Relatório Mensal da secretaria para gestão e 

transparência;

● envio de formulários de cadastro Censo escolar;

● atendimento ao público;

● reunião da equipe da SMEC com a secretária Eliane;

● elaboração da ata da reunião de equipe;
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● participação em curso da DPM - Frotas;

● preenchimento do Termo de Empréstimo de ar-condicionado para o 

CRAS e Setor de Pessoal;

● participação, com a secretária Eliane, em oficina a respeito da 

Conferência Municipal de Educação.

● recebimento de mercadorias e separação para entrega nas escolas;

● lançamento de notas no Gespam Almoxarifado e Frotas;

● coleta de assinaturas no Termo de Empréstimo de ar-condicionado 

para o CRAS e Setor de Pessoal;

● conferência do censo escolar da EMEF Maria Belmont Albert e EMEI 

Gente Miúda;

● agendamento com as direções das escolas EMEF Assis Brasil, EMEF 

São José e EMEF Dr. Getúlio Vargas para conferência do censo;

● elaboração do Regimento da Conferência Municipal de Educação;

● verificação de como construir a carta de serviço da secretaria para 

publicação no site da prefeitura

● verificação a respeito da fiscalização de contratos.

SETOR DE TRANSPORTES

● Manutenção de veículos;

●  Transporte de indígenas para receber cestas básicas na Secretaria de 

Assistência Social;

● Abastecimentos e ordens de serviço de acordo com as orientações da 

Secretária;

● Atenção voltada aos pais, a pedidos de transporte, para o retorno das 

aulas;

● Acompanhamento da efetividade dos transportes terceirizados, 

juntamente com as escolas que utilizam;
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● No período de recesso escolar, realizada a lavagem e reparos nos 

ônibus.

Redentora, 05 de agosto de 2021.

                                                           

ELIANE AMARAL COSTA

Secretária Municipal de Educação e Cultura


