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APRESENTAÇÃO 

 

Segundo o artigo 205 da Constituição Federal “A educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho.”  A Lei 9394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) estabelece que a 

Educação Infantil é exclusiva do Município e o Ensino Fundamental de responsabilidade 

compartilhada entre Município e Estado, ficando o Município com 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental. 

As bases para a transformação da educação em Cerejeiras está sendo a decisão política 

educacional com: definição de metas prioritárias, baseada em diagnóstico; redefinição de 

competências de gestão e liderança; apoio e monitoramento permanente; avaliação sistemática 

e responsabilização; incentivos e participação dos pais. Todos estes elementos coordenados, de 

forma sistêmica, com foco na aprendizagem dos discentes, e em conformidade com a nossa 

missão de garantir políticas públicas de qualidade. 

A Secretaria Municipal de Educação tem como objetivo dar continuidade ao processo de 

qualificação do ensino oferecido nas escolas municipais de Cerejeiras, buscando usar como 

parâmetros os padrões de qualidade da educação, com o objetivo de colocar a rede municipal 

de ensino de Cerejeiras entre as melhores do estado de Rondônia e torná-la referência em 

educação.  

Na Cultura tem como princípio afirmar que as transformações sociais podem acontecer a partir 

de pequenas ações, pois na área cultural, as expressões e iniciativas surgem naturalmente e 

sempre em busca de espaços de desenvolvimento e incentivo, com o objetivo de difundir no 

âmbito da comunidade Cerejeirense conceitos e práticas que contribuam para o 

desenvolvimento dos valores culturais, humanos e sociais. 

No Esporte tem como objetivo promover esporte e lazer no município de Cerejeiras–RO, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida para adeptos e praticantes de esportes neste 

município. 

O objetivo do Relatório de Quadrimestre é compartilhar com a sociedade as ações 

desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação com o intuito de melhorias na qualidade 

de ensino ofertado no Município de Cerejeiras/RO. 

A seguir apresentamos com mais detalhes os resultados obtidos no 1º quadrimestre do exercício 

de 2020. 

  



 

 

A INSTITUIÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Educação. Cultura, Desporto e lazer têm como missão garantir 

políticas públicas voltadas a Educação, Esporte e Cultura com qualidade e equidade, mediante 

ações planejadas e efetivas, promovendo melhorias à população do município, de modo a 

construir compromisso com a democratização de oportunidades socioeducativas e ética na 

responsabilidade de formação de valores para uma educação socialmente inclusiva. Sua Visão 

é ser referência qualitativa no estado, visando o atendimento eficiente e eficaz a comunidade 

Cerejeirense, pautado nos valores da Ética, Transparência, Qualidade, Equidade, Agilidade e 

Democratização. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Conforme a Lei Municipal Nº 2.582/2.017 que dispõe sobre a Nova Estrutura Política 

Administrativa e Organizacional de Cargos Comissionados e/ou Funções de Confiança da 

Prefeitura Municipal de Cerejeiras e dá outras providências. 

Cargo comissionado 

1. Gabinete da Secretária 

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer  

2. Coordenadoria do Esporte e Cultura 

2.1. Secretária Adjunta 

2.2. Assessor Setor do Desporto Amador  

2.3. Assessor ao apoio a Cultura 

2.4. Administrador do Estádio Municipal  

2.5. Administrador do Ginásio de Esportes Municipal 

 

Função Gratificada 

3. Secretaria  

3.1. Chefe da Secretaria das Escolas 

3.2. Chefe da Bolsa Família 

4. Departamento Pedagógico 

4.1. Diretor Pedagógico 

4.2. Assessor da Coordenação da Educação Infantil 

4.3. Coordenador Pedagógico 



 

 

5. Coordenadoria de Desenvolvimento da Aprendizagem e da Gestão Pedagógica 

5.1. Diretor das Escolas  

5.2. Coordenador Pedagógico  

5.3. Orientador Educacional  

5.4. Secretário Escolar  

6. Departamento Administrativo 

6.1. Diretor Administrativo 

6.2. Assessor – Apoio as Repartições  

6.3. Assessor – Apoio ao Educando  

6.4. Diretor Transporte Escolar  

6.5. Assessor de Apoio ao Transporte Escolar  

 

INSTITUIÇÕES E LOCALIDADES 

UNIDADES ENDEREÇO 

Secretaria Municipal de Educação Avenida das Nações nº 1919, Centro. 

Creche Marilene Pereira de Souza Avenida dos Estados, nº 955, Bairro 

Eldorado 

EMEI Isabel Almeida de Oliveira Rua Minas Gerais, nº 1776, bairro Floresta 

EMEI Moranguinho Feliz Rua Antônio Carlos Zancan, nº 1995, bairro 

Maranata. 

EMEIEF Mundo da Criança Tiago 

Panatto 

Rua Panamá, nº 2489, bairro Liberdade. 

EMEIEF Regina Sperfeld Sebold Rua Bahia, nº 638, Bairro Eldorado 

EMEIEF Maria Helena Barreiros Rua Rio de Janeiro, nº 2440, bairro Jardim 

São Paulo 

EMEIEF Irmã Dulce Rua José de Souza Neiva, nº 835, bairro 

Maranata 

Estádio Municipal Rosalino Baldin Rua Belo Horizonte nº. 1103, bairro 

Liberdade. 

Ginásio Municipal Dirceu Campagnolli Avenida Integração Nacional 1867, Bairro 

Jardim São Paulo. 

Biblioteca Municipal Joel Gonçalves 

Freire 

Avenida São Paulo nº. 996, bairro Liberdade. 

Teatro Municipal Rua Sergipe esquina com Avenida Brasil, 

Bairro Jardim São Paulo 

 

  



 

 

 



 

 

PRINCIPAIS CLIENTES E USUÁRIOS 

A rede pública municipal de educação de Cerejeiras iniciou o ano de 2020 com 1.580 estudantes 

matriculados, da educação infantil e ensino fundamental (1º ao 5º ano), conforme quadro 

abaixo. Além de todos os estudantes, seus familiares e a sociedade Cerejeirense como um todo 

são os clientes da Secretaria Municipal da Educação de Cerejeiras, pois o papel da educação é 

formar cidadão consciente e atuante. 

 

MODALIDADE ETAPA MATRÍCULA 

 

 

 

 

Infantil 

Creche  

I 36 

II 123 

III 122 

  

Pré-Escola  

IV 204 

V 173 

  

 

 

Fundamental 

1º ano 144 

2º ano 177 

3º ano 221 

4º ano 195 

5º ano 185 

Total 1.580 

   
   

Alunos beneficiários do Programa Bolsa Família acompanhados nas escolas Municipais  

ESCOLA  

EMEIEF IRMÃ DULCE 64 

EMEIEF MUNDO DA CRIANÇA TIAGO PANATTO 115 

EMEIEF PROF.ª MARIA HELENA BARREIROS 124 

EMEIEF REGINA SPERFELD SEBOLD 98 

EMEI MORANGUINHO FELIZ 1 

EMEI ISABEL OLIVEIRA DE ALMEIDA 1 

CRECHE MARILENE PEREIRA DE SOUZA 1 

TOTAL 404 
 

ÁREAS DE ATUAÇÃO E SEUS OBJETIVOS 

 

A Educação Infantil tem como objetivo ampliar o universo de experiências, conhecimentos e 

habilidades, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira 

complementar a educação familiar especialmente quando se trata da educação das crianças bem 



 

 

pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), 

como a socialização, a autonomia e a comunicação.  

Nas séries iniciais do Ensino Fundamental é garantir amplas oportunidades para que os alunos 

se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras 

habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de 

letramentos. 

A Educação Inclusiva pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea e tem 

como objetivo garantir o direito de todos à educação. Que pressupõe a igualdade de 

oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades 

étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. 

Implica na transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos 

sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem 

exceção. 

A Educação Ambiental representa um conjunto de ações sustentáveis voltadas para a 

conservação do meio ambiente e tem o objetivo de compreender os conceitos relacionados com 

o meio ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação, buscando a formação de 

cidadãos conscientes e críticos, fortalecendo práticas cidadãs, aliado a isso, trabalha com a inter-

relação entre o ser humano e o meio ambiente, desenvolvendo um espírito cooperativo e 

comprometido com o futuro do planeta. 

A Gestão de Transporte Escolar tem o objetivo de articular um conjunto de ações voltadas aos 

vários aspectos que envolvem a oferta do transporte escolar público, oferecendo o transporte 

escolar gratuito para alunos residentes na zona rural, estudantes das Escolas Municipais e 

Estaduais a qualquer fase escolar, buscando sempre a melhoria desse serviço e o 

aperfeiçoamento da gestão municipal do transporte escolar, se adequando as Leis e normativas 

vigentes. 

A Gestão da Cultura tem como princípio afirmar que as transformações sociais podem 

acontecer a partir de pequenas ações, pois na área cultural, as expressões e iniciativas surgem 

naturalmente e sempre em busca de espaços de desenvolvimento e incentivo, com o objetivo 

de difundir no âmbito da comunidade Cerejeirense conceitos e práticas que contribuam para o 

desenvolvimento dos valores culturais, humanos e sociais, tornando a educação mais prazerosa 

e atraente.  

Desporto ou esporte é toda a forma de praticar atividade física que, através de participação 

ocasional ou organizada, visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física e/ou mental e 

proporcionar entretenimento aos participantes. A gestão do Esporte tem como objetivo 



 

 

promover esporte e lazer no município de Cerejeiras–RO, proporcionando uma melhor 

qualidade de vida para adeptos e praticantes de esportes neste município. 

A Gestão da Alimentação Escolar  tem o objetivo de fomentar projetos de incentivo à criação 

de horta escolar, como valorização da alimentação saudável e fornecer refeição baseada nas 

recomendações nutricionais de cada criança, considerando o tempo em que elas estão naquele 

espaço promovendo ações capazes de introduzir novos alimentos e fazer com que os estudantes 

conheçam, manipulem e mastiguem novos alimentos. 

A Gestão Administrativa tem o objetivo de definir e supervisionar os procedimentos de gestão, 

desenvolvendo e preparando o relatório quadrimestral e anual financeiro para o funcionamento 

da SEMED e das escolas municipais, coordenando e controlando os processos relacionados aos 

gastos, prestar assistência ao departamento pedagógico na formulação de metas e objetivos 

financeiros determinando os caminhos para alcançá-los, buscando permanentemente a elevação 

da qualidade do ensino em consonância com a equipe pedagógica, proporcionando condições 

para que os mesmos cumpram suas reais funções. 

 

METAS E AÇÕES 

Com o firme propósito de alcançarmos a política de avaliação, qualidade e equidade mediante 

a estrutura educacional do sistema municipal de ensino de Cerejeiras e com base nos 

indicadores foi traçado as Metas abaixo para 2020, com suas ações desenvolvidas no primeiro 

quadrimestre:  

 

Meta 1: Construir o novo currículo para educação infantil e ensino fundamental (1° ao 5º 

ano) - BNCC - Base Nacional Curricular. 

No início do ano letivo de 2020 houve a primeira reunião com os gestores das escolas 

municipais para apresentação do quadro de profissionais de cada escola, onde houve também 

diálogos e reflexões acerca das ações que serão desenvolvidas no ano letivo de 2020. Uma das 

ações principais que foi dialogado foi a construção do Currículo Municipal de Cerejeiras que 

deverá ser elaborado no decorrer deste ano, este documento Curricular consolida a 

implementação da Base Nacional Comum Curricular, o mesmo será elaborado coletivamente 

por professores, equipes pedagógicas das escolas e departamento pedagógico da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SEMED sob orientações gerais do MEC, BNCC e 

consultoria do Professor Dr. Júlio Furtado. O mesmo foi. 



 

 

O Currículo Municipal atenderá a todas as escolas da rede municipal de ensino de Cerejeiras, e 

rede estadual que oferece ensino fundamental I, atenderá também associações de pais, escolas 

particulares as quais atendem crianças da Educação Infantil até Ensino Fundamental I, sem 

distinção entre elas e não retirando a autonomia que as mesmas possuem. Visto que o currículo 

do município é uma questão muito importante no ambiente escolar e é um dos documentos que 

orienta o trabalho do educador. É relevante que o mesmo irá dar o suporte para a construção do 

Projeto Pedagógico e outros documentos importantes na área educacional, o currículo não diz 

respeito apenas em uma relação de conteúdo, mas, é um documento que norteia o que deve ser 

alcançado por todos os profissionais que atuam direta ou indiretamente com nossas crianças.  

 

   

Após essa primeira reuniao o professor Dr. Julio furtado esteve no municipio de Cerejeiras com 

formação com todos os professores do municipio e equipe gestora participaram dessa formação 

tambem os gestores da CRE, a equipe gestora da escola Dimensão com alguns professores, 

onde foi escolhido grupos de representantes de professores para elaboração desse curriculo. 

A elaboração do Curriculo de Cerejeiras foca dentre os objetivos alinhar o trabalho das 

instituiçoes escolares do municipio de Cerejeiras. 

 

 

  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida aconteceu diversas reuniões em grupos menores de profissionais em educação para 

a elaboração do documento curricular, definindo programaçoes de reunioes, compondo quadros 

a serem inseridos pelos professores e gestores dados necessario para o elaboração do curriculo, 

em seguida foram feitas as reunioes com as equipes de professores que fazem parte da comissão 

para elaboração do curriculo, onde ficou definido tanto para educação infantil quanto ensino 

fundamental I, criar habilidades especificas do municipio de Cerejeiras, complementando as 

habtlidades da Base Nacional Comum Curricular, e realizar encaminhamentos para cada 

habilidade.  

 



 

 

Meta 2: Contratar através do concurso professores para educação infantil, cuidador, 

psicólogo e administrativo. 

➢ O planejamento da Secretaria Municipal de Educação pra o ano de 2020 tem como 

necessidade a contratação dos seguintes servidores:  07 (sete) professores para educação 

infantil, 03 (três) merendeiras, 05 (cinco) zeladoras e 01 (um) Agente Administrativo. 

Nesse 1º quadrimestre foram contratados os 07 (sete) professores e o Agente 

Administrativo. Essas contratações poderão ser acessadas no Portal da Transparência do 

Município, (http://transparencia.cerejeiras.ro.gov.br/transparencia/home).  

 

Meta 3: Elevar os índices de desenvolvimento da Educação Básica – IDEB do município 

da rede pública municipal de ensino com foco na aprendizagem e no fluxo escolar 

adequado; 

➢ Oferta para os professores de área especifica, formação em pedagogia, através da 

plataforma CAPES (https://freire2.capes.gov.br/portal/);  

➢ Controle de frequência escolar através da ficha FICAI com o intuito de diminuir a evasão 

escolar com embasamento do “Projeto Nenhum a Menos” 

(https://www.mpro.mp.br/documents/29199/155708/Projeto+CAOP-

EDU_Nenhum+a+menos.pdf/d3fe5584-28f4-4444-9c82-0692534d042f); 

➢ Elaboração de Edital de contratação de estagiários em pedagogia para auxiliar os 

professores com alunos de necessidade especial e com os alunos das creches e estagiários 

de ensino médio para auxilio administrativo na Secretaria Municipal de Educação. 

 

Meta 4: Continuar com o Programa de Formação Continuada aos profissionais da 

educação. 

Nessa perspectiva de trabalhos de construir o currículo municipal, é importante pensar a BNCC 

em relação às oportunidades: para quem e para que são essas oportunidades. como já dizia Paulo 

Freire, as pessoas precisam aprender, se sentirem capazes disso e de desenvolver sua própria 

identidade como pessoa capaz de saber mais. Isso exige grande planejamento dos professores, 

sabendo como os alunos estão, o que já conhecem, e no que devem avançar. As oportunidades 

que virão com a BNCC devem incluir possibilidades de a secretaria, a coordenação, a direção 

e o professor planejarem o trabalho com qualidade. Elas devem contemplar também as 

mudanças nas formações inicial e continuada de professores, porque os profissionais não estão 

prontos para implementar a Base. 

http://transparencia.cerejeiras.ro.gov.br/transparencia/home
https://freire2.capes.gov.br/portal/
https://www.mpro.mp.br/documents/29199/155708/Projeto+CAOP-EDU_Nenhum+a+menos.pdf/d3fe5584-28f4-4444-9c82-0692534d042f
https://www.mpro.mp.br/documents/29199/155708/Projeto+CAOP-EDU_Nenhum+a+menos.pdf/d3fe5584-28f4-4444-9c82-0692534d042f


 

 

Falar sobre Base também é falar sobre espaço físico, cuidar das salas e dos espaços abertos, o 

que confere dignidade e identidade a quem os frequenta. Não estou dizendo que a ausência de 

condições do espaço físico impossibilita a implementação da Base, mas que ao falar desse 

assunto, a melhoria dos locais precisa ser considerada. Com isso a secretaria municipal de 

educação inicia o ano letivo com uma palestra de descontração e motivacional com o Palhaço 

Rafael (Alipio), da editora Opet; 

  

 

Com o decorrer dos dias aconteceu para todos os professores da rede municipal de ensino uma 

formação em educação especial com a formadora Ana Lúcia Santos Lima, TEMA DA 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA Educar para Incluir, onde o objetivo é: Vivenciar propostas de 

práticas que possam auxiliar no processo de Aprendizagem deste alunado e para que esse 

profissional possa levar essas práticas para o seu dia-a-dia com os aluno.  

       



 

 

Aconteceu reflexões estudos e encaminhamentos nas ações da Educação Especial com equipe 

pedagógica da secretaria municipal de educação e profissionais da educação especial Sandra 

Damaceno e Marinez Ferro; 

   

Foram desenvolvidos com os professores da educação infantil e ensino fundamental I, Oficina 

e formação em música, Quero brincar o lúdico e a música; Uma lagartixa do mundo musical, e 

aquisição de material didático para o professor e estudante, para que o professor possa trazer 

para dentro da sala de aula a música, passando a ter mais conhecimento como a música pode 

ser desenvolvida em sala. 

 

 



 

 

Houve também uma reunião com os professores do ensino fundamental I, com a ministrante 

Ângela Maria Vieira para a apresentação do projeto de empreendedorismos LEEP 

 

 

 

Meta 5: Garantir o Piso do magistério aos professores. 

Dando continuidade à política de valorização dos professores a prefeitura de Cerejeiras iniciou 

o ano cumprindo o pagamento da Lei do Piso do magistério já no mês de janeiro. 

Dentro das competências que cabe a secretaria e com base na Lei Federal nº 11.738/08 foi 

elaborado a Portaria Normativa nº 001/2019 que define a carga horaria dos professores 

conforme a artigo 2º, § 4º, da mesma Lei que prevê  a composição da jornada semanal de 

trabalho, dispondo sobre a observação do limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária 

para atividades de interação com os alunos e 1/3 (um terço) restante refere-se à hora-atividade. 

Destacamos aqui o compromisso da gestão municipal com a valorização dos professores que 

tem o piso implantado no salário-base pagamento de gratificação para os professores 

alfabetizadores, gratificação Especial para os professores de sala de aula regular, do AEE e 

psicopedagogo. 

 

Meta 6: Expandir a melhoraria da infraestrutura, logística e administrativa das unidades 

educacionais, da biblioteca pública municipal, Teatro Municipal, ginásio de esporte e 

estádio municipal e da SEMED. 



 

 

➢ Conclusão da 1ª Etapa da construção do Teatro Municipal e elaboração do projeto de 

conclusão da obra. 

 

Meta 7:  Promover melhor desempenho na gestão pedagógica, administrativa, transporte 

escolar, alimentação, secretaria escolar, monitoramento e avaliação. 

Secretaria Escolar: 

➢ No 1º quadrimestre de 2020 ocorreu a continuidade das rematrículas até fevereiro, 

quando se deu o início do ano letivo de 2020, no entanto as matrículas são contínuas 

durante o ano. Ocorreu também a abertura do ano letivo, cadastramento de calendário 

letivo, configuração do diário, cadastramento de alunos e professores, e pôr fim a 

formação das turmas no diário eletrônico “Escola campeã” da Omega Sistemas. 

Atualmente o município possui 1580 alunos distribuídos da seguinte forma: 

 

Fonte: (SEMED, 2020).  

➢ Foram elaborados os históricos escolares das transferências ocorridas no fim do ano 

letivo de 2019, posteriormente ocorreu a gestão de documentação escolar, no qual as 

pastas foram organizadas e arquivadas. Em relação a atualização de informações 

referentes a frequência escolar dos alunos do Bolsa Família as atividades 

desempenhadas consistiram em pesquisa de alunos não localizados. 

➢ De forma constante na secretaria escolar ocorre a expedição de declarações, 

comprovantes, requerimentos, ofícios, relatórios, entre outros, assim como a 
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organização do arquivo de correspondência expedidas e recebidas, o oferecimento de 

informações solicitadas e a interação com outros serviços desta secretaria, garantindo 

dessa forma um fluxo de comunicação. 

➢ No decorrer do quadrimestre realizou-se também a 2º etapa do Censo escolar de 2019, 

no qual foi feito o levantamento de dados estatístico-educacionais a respeito da situação 

dos alunos. Sendo que o Censo escolar é o principal instrumento de coleta de 

informações da educação básica e tem caráter declaratório e é dividida em duas etapas: 

Matrícula Inicial e Situação do Aluno. Além disso, ocorreu o acesso a plataforma do 

Busca ativa e estudos sobre as suas funcionalidades. 

➢ Diante da paralização ocasionada pelo Decreto 085/2020 de 17 de março 2020, as 

atividades nas secretarias escolares tornaram-se maioritariamente internas, porém as 

atividades estão sendo desempenhadas de forma coerentes e satisfatórias. 

Transporte Escolar: 

➢ Prestação de contas dos recursos do PNATE – Repasse é automático; 

➢ Prestação de contas do Convênio de Transporte Escolar; 

➢ Aquisição de peças de reposição, lubrificantes, combustível e contratação de serviços 

de manutenção; 

➢ Troca de extintores. 

➢ Acompanhar os serviços de transporte ofertado por frota própria 

➢ Fiscalização dos materiais que são entregues e serviços de manutenção que são 

executados. 

➢ Pagamentos de notas de materiais entregues e serviços realizados; 

➢ Encaminhamento de documentos oficiais sejam em resposta ou em solicitação ou 

quaisquer outras finalidades. 

➢ Planejamento da Logística de lotação de veículos, servidores, rotas, período de cada rota 

e logística das escolas. 

➢ Manutenção de um banco de dados atualizado sobre o transporte de escolar tanto do 

Sistema Via Escolar quanto dados físicos e demais outros pertinentes. 

Administrativo: 

➢ Elaboração de processo de estimativos de energia elétrica, água, telefone fixo e móvel, 

com a realização de pagamentos mensais. 



 

 

➢ Reempenhos de processos de serviços contínuos (monitoramento, internet, 

manutenção de ares condicionados, manutenção de computadores, recarga de tonner, 

manutenção de bebedouros, materiais gráficos, materiais de manutenção, apostila do 

SEFE), e a realização de pagamentos mensais. 

➢ Elaboração dos processos para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda 

escolar (mercados locais e agricultura familiar). 

➢ Elaboração de processos para aquisição de materiais de consumo e permanentes para 

as escolas e Semed. 

➢ Elaboração de processo referente a convênio do PAR (Laptops e notebook). 

➢ Elaboração do processo de internet para escolas, Semed e biblioteca. 

➢ Elaboração para estudo de solo para construção da creche no bairro Anchieta. 

➢ Conferencia de folhas pontos dos servidores. 

Pedagógico: 

➢ Elaboração do calendário escolar; 

 

➢ Abertura do ano letivo se deu para apresentação de todos os profissionais em educação, 

onde foi dialogado e apresentado os profissionais responsáveis por cada equipe de 

trabalho, como na parte pedagógica, na alimentação, no administrativo e na parte do 

transporte. 

➢ A equipe pedagógica elaborou Avaliações Diagnostica para analisar o nível de 

aprendizagem das crianças. Apresentar gráficos de resultados para que a escola 

desenvolva ações. (essas avaliações serão aplicadas durante o ano) 

➢ Homologação da Instrução Normativa, regulamentando as atividades suplementares; 



 

 

Alimentação Escolar: 

➢ Organização e elaboração dos cardápios da Alimentação Escolar para entregar nas 

escolas e dos cadernos das merendeiras para o ano letivo. 

➢ Levantamento de novos fornecedores (documentos necessários) para participar do 

Chamamento Público para os alimentos da Agricultura Familiar.  

➢ Elaboração dos mapas de per capita e consumo que compõem o cardápio.  

➢ Preparação dos mapas de requisição dos alimentos para as unidades escolares para 

serem entregues aos fornecedores. 

➢ Realização de visitas técnicas nas unidades escolares para garantir a oferta de uma 

merenda de qualidade e saborosa, e com um bom atendimento à clientela. 

➢ Realizamos redistribuição dos gêneros alimentícios que estavam no estoque escolares 

para a confecção de cestas básicas (kit de alimentos) pelo SEMAS. 

  

Cultura: 

➢ O desenvolvimento do evento do dia da Mulher tem como objetivo promover um dia de 

lazer e diversão para as mulheres do Município de Cerejeiras, buscando a valorização e 

assim agradecer por todas as mulheres guerreiras que abriram caminho para que 

possamos ter espaço na sociedade. O mesmo aconteceu no dia 07 de março e contou 

com a participação de aproximadamente 500 pessoas. 



 

 

  

 

➢ Feira de Artesanato e Gastronomia, som, cores e sabores tem como objetivo desse projeto é 

apoiar na produção e comercialização de produtos artesanais e comidas típicas, 

oferecendo espaço adequado para comercialização direta junto ao consumidor, pois 

parte dessas pessoas estes trabalhos é sua única fonte de renda, assim incentivando, 

resgatando e preservando a cultura local e com intuito ser atrativo turístico.  A feira 

acontece uma vez por mês e este ano ocorreu no mês de fevereiro dia 08 e março dia 7.  

                    

 

 

 



 

 

Esporte: 

➢ Elaboração do processo de aquisição de materiais esportivos através do Programa 

Esporte Total. 

 

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. 

QUADRO – ORÇAMENTO AUTORIZADO E PAGO POR FONTE 

FONTE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO 

ATULIZADA 

PAGO NO ANO 

1000 R$ 426.500,00 R$ 426.500,00 R$ 36.452,95 

1001 R$ 4.630.000,00 R$ 4.630.000,00 R$ 1.508.246,80 

1008 R$ 536.017,62 R$ 536.017,62 R$ 39.797,14 

1011 R$ 7.130.350,77 R$ 7.130.350,77 R$ 2.191.340,54 

2012 R$ 1.041.396,77 R$ 2.364.460,43 R$ 153.165,02 

2014 R$ 100.000,00 R$ 190.200,00 R$ 0,00 

Total R$ 13.864.265,16 R$ 15.277.528,82 R$ 3.929.002,45 

 

DEMONSTRATIVOS DO FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS E PROGRAMAS 

FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS. 

No 1º quadrimestre de 2020, a Secretaria Municipal de Educação recebeu recursos originados 

de financiamentos com recursos externos, no montante de R$ 349.527,04 (trezentos e quarenta 

e nove mil quinhentos e vinte e sete reais e quatro centavos) com o objetivo de executar os 

programas vigentes no município. 

 

QUADRO – PROGRAMAS/PROJETOS 

PROGRAMAS VALORES 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

R$ 63.152,00 

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 

TRANSP DO ESCOLAR 

R$ 8.476,46 

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 

ESCOLA 

R$ 1.920,00 

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL R$ 85.778,58 

Total R$ 159.327,04 

 

  



 

 

DEMONSTRATIVOS DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE 

CONVÊNIO, AJUSTE, ACORDO, TERMO DE PARCERIA OU OUTROS 

INSTRUMENTOS CONGÊNERES. 

PROGRAMAS VALORES 

PROGRAMA ESPORTE TOTAL  R$ 100.000,00 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA 

ESCOLA MORANGUINHO FELIZ 

R$ 25.000,00 

AQUISIÇÃO DE LAPTOPS E NOTEBOOK R$ 65.200,00 

TOTAL R$ 190.200,00 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a Secretaria Municipal de Educação o ano de 2020, começou com uma grande perspectiva, 

pois viemos desenvolvendo diversas ações e atingindo as nossas metas dos anos anteriores, mas 

a pandemia devido ao COVID-19 (coronavirus), tivemos que rever algumas ações e metas e até 

mesmo não as executar. 

Atividades remotas, planejamento em casa, pais orientando seus filhos nas tarefas das escolas, 

passaram serem atividades do momento, precisamos nos adaptar a essa nova metodologia de 

ensino, pois o isolamento social ate agora parece ser a melhor forma de combate a disseminação 

do vírus. 

Diante disso, estamos nos planejando nossas ações para oferecer aos nossos alunos as melhores 

forma de aprendizagem, através de atividades bem desenvolvidas, respeitando as dificuldades 

de cada aluno, pautados no principio da equidade, sabemos que os alunos não terão a mesma 

aprendizagem da sala de aula, mas é o momento de perceberem novas formas de aprendizagem 

e também para que os pais possam estar mais presentes na formação do aluno.    

É o relatório; 

 


