Avenida Vitória, 251
Cruz Machado – Paraná
Fone/Fax: (42) 3554-1092 – CEP 84620-000
Email: educpref@yahoo.com.br/educacao@pmcm.pr.gov.br

6.1 – Informações sobre as ações de apoio a saúde física e mental dos
profissionais de educação.

Em relação a ações de apoio a saúde física e mental dos profissionais da
educação, a municipalidade tem realizados reuniões com diretores e equipe
pedagógicas das instuições de ensino para que possam ser relatados problemas
e necessidades apresentadas pelos professores, bem como a equipe da
Secretaria de Educação conta com uma psicóloga a disposição para atender os
professores e profissionais da educação em caso de necessidade.

6.2 - Informações sobre concursos novos e em andamento, contratações
temporárias,

regimes

suplementares,

convocações

extraordinárias,

alterações nas jornadas de trabalho e afastamentos dos profissionais de
educação realizados em decorrência da covid-19.

Conforme informação da SMRH não há concursos novos, há um concurso em
andamento edital nº02/2019, mas não ocorreram novas contratações de
profissionais da Educação;
Aulas presenciais na rede Municipal de Ensino suspensas a partir de 06 de abril
de 2020, conforme o Decreto 3298/2020, e afastamento para teletrabalho.

6.3 - Informações sobre convênios, parcerias, acordos de cooperação,
contratações, aditamentos e alterações contratuais, inclusive as ligadas de
forma indireta as atividades escolares, tais como equipes de limpeza
adicionais para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários.

A Secretaria Municipal de Educação segue trabalhando em parceria com
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social,
Defesa Civil, para melhor atender a pais, alunos e comunidade escolar nesse
período de pandemia.
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Os profissionais de limpeza e cozinha, são todos concursados no município e o
número existente supre até o presente momento as necessidades das
instituições de ensino, sem a necessidade de novas contratações.
A partir da data de 27 de março de 2020 houve a suspensão total das atividades
de transporte escolar nas Unidades de Ensino.
6.4 – Informações sobre mudanças na forma de contratação ou na gestão
de contratos e compras na área de educação.

A forma de contratação segue os padrões, considerando agora os equipamentos
ou produtos de enfrentamento ao Covid-19, como compra de máscaras, álcool
gel e liquido, entre outros.

6.5 – Informações sobre as articulações entre as secretarias de educação
e as unidades de planejamento, fazenda e controle interno, considerando,
sobretudo, os impactos na arrecadação trazidos pela queda da atividade
econômica.

Diálogo constante entre os setores em virtude dos recursos e gastos realizados
nesse momento, de forma que o setor de compras da Secretaria Municipal de
Educação monitora constantemente os recursos e os gastos realizados.

6.6 – Informações sobre medidas adotadas em relação a alimentação
escolar, tais como distribuição de alimentos aos pais e responsáveis dos
estudantes, uso de vouchers ou outras; critérios para essa entrega, no
caso de a mesma não ser universal, formas de realização dos cadastros
dos estudantes beneficiados, e monitoramento das medidas.
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Em atendimento ao Decreto Estadual nº 4613, e considerando o teor da
Resolução nº 898/2020 da Secretaria de Estado da Educação, informamos que
os alimentos adquiridos com recursos do PNAE (Programa Nacional de
Alimentação Escolar), estão sendo distribuídos aos alunos da Rede Municipal de
Ensino, em sua totalidade, a entrega é feita de forma quinzenal, nas escolas e
centros de educação infantil, e priorizam produtos da agricultura familiar,
adquiridos através de chamada pública e do programa de aquisição de
alimentos, ressaltando ainda,

as famílias que apresentam dificuldade em

acessar a escola para a retirada dos kits de merenda, a escola, através da equipe
pedagógica e departamento de educação (setor de aquisição e controle da
merenda escolar) fazem a entrega a domicilio para o efetivo atendimento das
famílias, todas as entregas são fiscalizadas pelo CAE (Conselho de Alimentação
Escolar). No que se refere ao programa do leite, a entrega continua normal.

(Entrega de Merenda - Acompanhamento fiscais do CAE – Escola M. P. Boleslau Sobota)
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Entrega de Merenda - Escola M. P. Boleslau Sobota)

6.7 – Informações sobre estratégias para entrega dos conteúdos aos
alunos; ferramentas utilizadas para que possam acessá-los (rádio, TV,
aplicativos de celular, plataformas de vídeo na web, podcasts, impressos e
outros); periodicidade com que as atividades são transmitidas; ações
adotadas para garantir acesso, sobretudo dos alunos mais socialmente
vulneráveis, distantes das áreas urbanas ou com deficiência, aos
respectivos materiais pedagógicos.

As atividades na rede municipal de Ensino são entregues em sua maioria de
forma online, através de grupos de WhatsApp, em acompanhamento diário. Para
os alunos que não possuem acesso à internet, as atividades são entregues
através de apostilas, de forma quinzenas, em que o pai do aluno (ou
responsável) faz a retirada na escola em que seu filho se encontra matriculado,
e para os alunos que apresentam maior vulnerabilidade e dificuldade em acessar
a escola para a retirada de material, a equipe pedagógica da escola se desloca

Avenida Vitória, 251
Cruz Machado – Paraná
Fone/Fax: (42) 3554-1092 – CEP 84620-000
Email: educpref@yahoo.com.br/educacao@pmcm.pr.gov.br

até a residência do aluno para a entrega das atividades pedagógicas e
acompanhamento deste aluno.

(Entrega de Material Escolar – Escola M. do Campo Lauro Muller Soares)

(Entrega de Material Escolar – Escola M. do Campo Lauro Muller Soares)
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(Entrega de Material Escolar – Escola M. P. Boleslau Sobota)

6.8 – Informações sobre a adoção de atividades não presenciais nas redes
de ensino; medidas de acompanhamento e manutenção do vínculo alunoescola, visando a aprendizagem durante esse período, mesmo que
proporcionalmente inferior a esperada em condições normais de aulas
presenciais, e também para evitar o aumento do abandono e da evasão
escolar.

Atendimento via grupos de WhatsApp;
Atendimento quinzenas com retirada de material pedagógico e merenda escolar;
Atendimento domiciliar quando necessário;
Disponibilidade das equipes pedagógicas e direção escolar no atendimento a
pais e responsáveis quando estes apresentam necessidade e acessam a escola.
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6.9 – Informações sobre a criação de meios específicos para interação
entre profissionais das redes de ensino, além daqueles entre gestores
educacionais e pais ou responsáveis pelos alunos.

Criação de grupos específicos de WhatsApp para trabalho;
Reuniões online;

6.10 – Informações sobre as alterações de orientação e capacitação
oferecidas ao corpo docente e a todos os profissionais ligados à gestão da
educação, incluindo diretores de escola, coordenadores pedagógicos,
orientadores, supervisores e demais servidores de áreas afins e voltadas a
realização das atividades educacionais durante o período de fechamento
das escolas.

As Formações Continuadas estão sendo reorganizadas de forma a atender
todos os professores em suas principais dificuldades e necessidades com temas
que tenham com base o momento de pandemia e implantação das atividades
escolares de forma não presencial. No que se refere as capacitações e
aperfeiçoamento profissional de coordenadores, orientadores, e demais
servidores da educação seguem com seu planejamento normal, apenas sendo
feitas nesse momento de forma online no uso de ferramentas tecnológicas.
6.11 – Informações sobre as ações intersetoriais de atendimentos aos
alunos e suas famílias, envolvendo, sobretudo, as áreas da saúde e da
assistência social e incluindo as estratégias de articulação e cooperação
entre os diversos poderes e órgãos, além de outras instancias, como os
conselhos escolares e organizações da sociedade civil.

Entrega de cestas básicas;
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Entrega de mascaras, confeccionadas pelas escolas, entregues de forma
gratuita a comunidade
6.12 – Informações sobre o processo participativo da comunidade escolar
e conselhos na tomada de decisões quanto as ações empreendidas no
período de isolamento, tais como a definição de formato e dos conteúdos
das atividades a distância, reorganização do calendário escolar, plano de
retomada das atividades presenciais e produção de material didático.

A Secretaria Municipal de Educação realizou reuniões com os conselhos
escolares, diretores de escola e equipes, quando da implantação das atividades
de forma não presencial, exemplificando a forma de trabalho, para tornar o
processo participativo e colaborativo. Realizou a readequação do calendário
escolar, de forma inicial na antecipação do recesso escolar de julho, para as
datas de 23 de março a 06 de abril. E implantação de atividades não presenciais
a partir de 06 de abril de 2020, e vem planejando a retomada das atividades
presenciais.

6.13 – Informações sobre os planos de ação e as estratégias de governo
para a retomada gradual dos estudantes às salas de aula, incluindo
mecanismo de busca ativa, protocolos e recomendações relativos aos
cuidados sanitários e de higiene pelos órgãos de saúde, bem como das
orientações emitidas por conselhos ou comitês especializados.

Está em estudo a construção um plano de mobilidade para o retorno às aulas
presenciais, através da criação de uma comissão com a participação de vários
segmentos da sociedade (Secretaria Municipal de Educação, Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Defesa Civil,
pais de alunos, Conselho Tutelar, Controladoria Interna, Departamento de
Compras) e criação de um protocolo sanitário, de forma a oferecer segurança a
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alunos, professores e funcionários da educação, quando do retorno as atividades
presenciais.

6.14 – Informações sobre as ações a serem implementadas para avaliação
diagnostica, nivelamento das turmas e alunos e recuperação da
aprendizagem, incluído as iniciativas que objetam mitigar a defasagem de
aprendizado gerada pelas dificuldades de acesso dos alunos em situação
de maior vulnerabilidade ao conteúdo disponibilizado a distância.

A Rede Municipal de Ensino, desde a implantação das atividades remotas, vem
trabalhando

no

monitoramento

e

acompanhamento

das

atividades

desenvolvidas pelos alunos, bem como todos os conteúdos trabalhados seguem
a Base Curricular Nacional, e seus componentes curriculares. Através deste
monitoramento, a Secretaria Municipal de Educação, tem conseguido
acompanhar a execução e interação dos alunos nas atividades remotas. E
através disto desenvolver um diagnósticos, referente ao processo de ensino
aprendizado, de forma que no retorno as atividades presenciais, possa delinear
as propostas de ensino, e fortalecer as principais carências apresentadas pelos
alunos, bem como, estuda a possibilidade de aplicação de uma avaliação
diagnóstica preparada a partir dos objetivos essenciais, de forma que esta
avaliação venha a nortear a organização do currículo para o próximo ano letivo,
determinar a necessidade ou não da criação de turmas de apoio para os alunos
que apresentarem maior dificuldade em sua aprendizagem.

6.15 – Informações sobre as ações de acolhimento dos alunos a fim de
minimizar os efeitos psicológicos decorrentes do isolamento.

No desenvolvimento das atividades e propostas de ensino, neste período de
isolamento, os professores vem trabalhando de forma a fortalecer e construir um
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elo de acolhimento e fortalecimento das emoções dos alunos, sempre dentro de
uma proposta positiva e que vise acompanhar e monitorar os efeitos psicológicos
que o isolamento podem acarretar, e nisto trabalhamos em constante contato
com os familiares de forma a fortalecer o vínculo escola/família, e suprir as
necessidades apresentadas pelos alunos.

