
 

 

 

RELATÓRIO 

TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA 

MÊS: MAIO/2019 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realizou atendimentos ao 

público em geral quanto aos serviços prestados diariamente: informações, contatos 

com outras secretarias e setores diversos. A secretária de educação, professora 

Marilene de Moura Rosa acompanha, junto com sua equipe na smec, o programa da 

Editora Positivo/Aprende Brasil implantado na rede municipal, uma nova metodologia 

de ensino, que está dando certo. Onde vê-se notoriamente a melhoria da qualidade 

das aprendizagens nas escolas. Faz-se reunião interna com os servidores da 

secretaria para avaliar o trabalho de cada setor e também sobre as visitas de 

supervisão e orientação nas escolas, também solicitou agenda semanal e um 

cronograma mais elaborado com relação as visitas pedagógicas de monitoramento e 

de acompanhamento nas escolas, inclusive na parte nutricional, o registro por fotos. 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura participou efetivamente nas diversas 

ações da municipalidade. 

               O mês de maio, mês das mães, foi agraciado pelas atividades de 
homenagem às mães, estas realizadas na própria instituição com sua comunidade 
escolar.  

              A Equipe da Smec, na sua totalidade, participa efetivamente nas formações 
do Sistema Aprende Brasil – Editora Positivo, também dedicou-se ao levantamento 
das condições para a oferta da Educação Infantil – Modalidade Creche na EMEF 
Assis Brasil. 

 O setor do transporte escolar enfrenta problemas cotidianos como: 

mecânica dos carros, organização de novos transportes escolares, otimização de 

linhas e motoristas, porém desempenha o trabalho com responsabilidade.  



 

 

A servidora Rosemeri realiza seus trabalhos com certa tranquilidade, 

porém de forma responsável, e também auxilia em serviços de organização dos 

eventos da municipalidade. 

A funcionária Marli Ferraz realiza trabalhos de atendimento ao público, 

telefone, acompanhamento da escrituração e documentações das escolas/alunos, 

emissão de documentos escolares, históricos, bem como pesquisa nos arquivos 

mortos para comprovação de documentação solicitada de pessoas que organizam 

sua vida para a aposentadoria, atestados e outros, e-mails, Programas 

Educacionais, Educacenso e outras atividades inerentes a função.  

Também, a Técnica Noeli Pereira, responsável pelas prestações de 

contas da Secretaria de Educação relativo aos recursos vinculados à Educação, 

realiza com muita eficiência seu trabalho nas Prestações de Contas relativas ao 

PEATE – Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar; o PNATE – Programa 

Nacional de Apoio aos Transporte Escolar; A Educação Infantil – Novos 

Estabelecimentos de Ensino/2017 foram entregues na data aprazada. Traz as 

informações ao conhecimento da secretária de educação. 

           Setor Merenda Escolar 

 Zuleica Diniz 
Jair dos Santos 
 
 O trabalho no setor nutricional é assíduo no acompanhamento e distribuição 

da merenda e conta com o servidor Jair que desempenha a função seguindo 

orientações previamente estabelecidas pela nutricionista. Destaca a necessidade e 

urgência da adaptação da cozinha da Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas e também 

da Escola São José devido as exigências do PNAE, bem como melhorar as 

condições de armazenamento dos alimentos e de servir a merenda aos alunos.  

 

Setor Projetos e Programas Federais/PAR  



 

 

Ana Paula Trein  

 * No MAVS-SIOPE da Secretaria de Educação, valida as informações do SIOPE, no 
perfil da Secretária e também da Presidenta do CACS/FUNDEB; 

* Tutoria e formação pela escola, módulo PNAE – inclusão de novos cursistas; 

* Verificação da situação das escolas junto ao PDDE; 

Setor de Efetividade 

Marcia Aline Dorneles Marques 

Acompanhamento dos trabalhos realizados pela secretaria para divulgação em 
programa de rádio da municipalidade.  

Correção de boletim de efetividade enviado pelas escolas municipais e biblioteca 
para posterior preenchimento de cópia para ser enviado ao Gabinete do Prefeito 
Municipal.  

Participação de reunião do CME, junto a regional Celeiro em Três Passos. 

Acompanhamento do desenvolvimento das atividades do Método Líquen nas 
Escolas da Rede Municipal no 1º ano em todas as escolas e na Esc. Maria Belmont 
Albert  no 1º e 2º ano. 

SETOR PEDAGÓGICO 

Daiane Schroeder 

Marcia Aline D. Marques 

Mariluce Trindade 

Ana Paula Trein 

 

               O Setor Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 

de maio de 2019 ateve-se as seguintes atividades: 

         # Separação dos materiais do Método Líquen para todas as Escolas 

Municipais; 

         # Organizar lista de matrículas dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Pré 
ao 5º ano para o Sesc (Sorrindo para o futuro);  



 

 

         # Reunião com a equipe da Secretaria Municipal de Educação;                              

        # Atendimentos nos diversos serviços que a Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura oferece. 

        # Acompanhamento do movimento de matrículas dos alunos da Rede 
Municipal;  

        # Pesquisa com referência a vida funcional de servidores e elaboração de 
Atestado para fins de aposentadoria;  

        # Atendimento ao Público na SMEC;  

        # Visitas na Escola Municipal de Educação Infantil Gente Miúda, com a 
finalidade de observar o andamento dos trabalhos realizados pelas crianças, 
professores e atendentes;  

        # Visitas e acompanhamento do pedagógico e práticas educativas nas Escolas: 
Assis Brasil, São José, Maria Belmont Albert, Dr. Getúlio Vargas e João Pedro 
Gomes para também auxiliar nos planejamentos dos professores; 

        # Dado início a aplicação das avaliações do 1º bimestre do trabalho com o 
Sistema Positivo nas turmas do 2º, 3º, 4º e 5º ano em todas as escolas da rede 
municipal; 

            O relatório exposto trata de um resumo dos trabalhos da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura nos diferentes setores, sendo que está descrito de forma 
sucinta e sintetizado. 

 
Redentora, 06 de junho de 2019. 

 

_____________________________________________ 
Marilene de Moura Rosa 

 Secretária Municipal de Educação 
 


