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Caro(a) Dirigente Municipal de Educação, 

Nós, do Conviva Educação, iniciativa da Undime com apoio de institutos e fundações, 

acreditamos que a transição de gestão nas secretarias municipais de educação deva ocorrer de 

forma harmônica, ancorada no compromisso de atendimento à população, na garantia do 

direito à educação e na garantia da qualidade da educação pública. Para fortalecer a educação 

no município e evitar rupturas drásticas nas políticas, a transição das equipes deve ser 

republicana, isto é, organizada de maneira transparente e aberta, dando prioridade aos 

interesses da população, da comunidade escolar e da rede municipal de educação. 

Para apoiar as equipes das secretarias nesse processo, o Conviva disponibilizou a ferramenta de 

Memorial de Gestão. Nela, os profissionais que estavam à frente da secretaria responderam 

questionários e criaram um registro histórico das vivências da rede municipal de educação no 

último mandato, mostrando os desafios, as conquistas alcançadas e o contexto educacional do 

município em quatro anos. 

O resultado final desse processo é o relatório que você encontra a seguir. Além do compilado 

com informações importantes, a equipe inseriu documentos e fez recomendações estratégicas 

à equipe que agora assume a gestão da educação.  

Para quem deixou a secretaria, este Memorial de Gestão serviu como um importante registro 

de ações executadas, decisões tomadas e investimentos realizados. Ele pode ter sido 

compartilhado com a comunidade escolar, com os conselhos de acompanhamento e com os 

órgãos de controle, com o objetivo de prestar contas de tudo o que foi realizado.  

Para você, que assume a gestão da educação municipal, sugerimos que o Memorial sirva como 

um documento norteador e de apoio ao planejamento dos próximos anos, contribuindo para 

que não ocorram rupturas bruscas que só prejudicam os estudantes e a comunidade escolar 

como um todo. Leia-o com atenção e compartilhe com sua equipe! 

Este memorial pode ser acessado também digitalmente na plataforma Conviva Educação. Para 

isso, entre em www.convivaeducacao.org.br, coloque seus dados de login e senha, clique em 

Ferramentas e, em seguida, em Memorial de Gestão. Ao exportá-lo, será gerado um relatório 

em formato PDF, que pode ser baixado para seu computador em uma pasta compactada, com 

todos os arquivos anexados. 

Desejamos muito sucesso nesta sua jornada pela garantia do direito à educação de qualidade e 

para todos. Seguimos à disposição pelo e-mail: contato@convivaeducacao.org.br. 

Para uma gestão ainda melhor, use o Conviva! 

Equipe Conviva Educação 

 

 

http://www.convivaeducacao.org.br/
mailto:contato@convivaeducacao.org.br


Memorial de Gestão da Educação Municipal
Educação municipal no contexto da pandemia

Este formulário foi elaborado para a sua equipe registrar a memória das ações e decisões
tomadas pela secretaria durante o período de pandemia causada pela COVID-19. Use-o
como complemento aos demais questionários da ferramenta de Memorial de Gestão.

Contexto da rede durante a pandemia

1. Descreva como o seu município foi ou está sendo afetado pela pandemia
de COVID-19.

De março até a presente data os dados epidemiológicos oscilaram bastante. No

início, pelo nível de adesão ao isolamento social, o índice de transmissibilidade

foi menor e consequentemente o número de mortes também. Juiz de Fora,

através da Parceria com a UFJF pode ampliar o número de testagens, além dos

dados oriundos dos estudos e as pesquisas realizadas na instituição. A cidade

aderiu ao Programa Estadual Minas Consciente, hoje estamos na onda

amarela, mas com restrições maiores do que as indicadas do programa. Com a

pandemia duas de nossas escolas se tornaram Abrigo para a população em

situação de rua. Os impactos na educação, conforme estudos do Conselho

Nacional de Educação, Todos pela Educação, Fundação Getúlio Vargas, são

muitos e visíveis; tanto na aprendizagem das crianças, adolescentes, adultos e

idosos quanto do ponto de vista das emoções. Nesse sentido, todo trabalho

realizado neste momento, deve ser potencializado quando do retorno às aulas

presenciais acompanhado de um movimento de acolhida a professores, alunos

e famílias. Além disso, uma avaliação diagnóstica possibilitará o planejamento

de um processo pedagógico que dê ênfase nas necessidades fundamentais de

cada discente.

Anexos

Educação_na_Pandemia.pdf

2. Seu município publicou algum decreto ou lei referentes ao período de
pandemia ou seguiu alguma legislação estadual? Se sim, informe abaixo.

Sim. Decreto 13.893 de 16/03/2020 - Dispõe sobre as medidas preventivas

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras

providências; Decreto 13.894 de 18/03/2020 - Declara situação de emergência

em saúde pública, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus

(COVID 19) e Altera o Decreto nº 13.893, de 16 de março de 2020 que “Dispõe

sobre as medidas preventivas para enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus

(COVID-19), dá outras providências”; Decreto 13.897 de 19/03/2020 - Altera

os Decretos nos 13.893, de 16 de março de 2020 e 13.894, de 18 de março de

2020, e dá outras providências para enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus

(COVID-19); Decreto 13.920 de 07/04/2020 - Declara estado de calamidade

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/effects_attachment/file/454/Educa%C3%A7%C3%A3o_na_Pandemia.pdf


pública no Município de Juiz de Fora em razão da pandemia decorrente do

Coronavírus (COVID-19); Decreto 13.929 de 17/04/2020 - Altera o Decreto nº

13.893, de 16 de março de 2020, e dá outras providências para enfrentamento

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

novo Coronavírus (COVID-19); Decreto 13.959 de 15/05/2020 - Dispõe sobre

a adesão do Município de Juiz de Fora ao “Plano Minas Consciente”, altera o

Decreto nº 13.893, de 16 de março de 2020 que “Dispõe sobre as medidas

preventivas para enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19)” e dá

outras providências; Decreto 13.975 de 12/06/2020- Dispõe sobre as medidas

preventivas para enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e dá

outras providências. DECRETO N.º 14.041 - de 07 de agosto de 2020 - Dispõe

sobre as medidas preventivas para enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus

(COVID-19) e dá outras providências

Anexos

13894.pdf

13897.pdf

13920.pdf

13929.pdf

13959.pdf

13975.pdf

14099.pdf

Decretro_13.179_nov2020PREFEITURA_DE_JUIZ_DE_FORA____e-
Atos_do_Governo.html

3. As escolas foram fechadas durante o período de pandemia? Se sim, a partir
de quando?

Sim. A partir de 17 de março de 2020, conforme DECRETO N.º 13.893 - de 16

de março de 2020 – Dispõe sobre as medidas preventivas para enfrentamento

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.

4. Informe se, durante a pandemia, o município optou por:

Suspender as aulas presenciais

Sim

Informe por quanto tempo as aulas foram suspensas

O atendimento foi suspenso a partir do dia 17 de março de 2020, conforme

DECRETO Nº 13.893 - de 16 de maço de 2020 e permanecem com as

atividades presenciais suspensas por tempo indeterminado.

Antecipou o recesso ou férias escolares

Não

Informe o período em que a antecipação ocorreu

As férias escolares foram mantidas no mês de julho, uma vez que já existe

regulamentação para o quadro do magistério municipal de gozo de férias

neste período.

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/laws_attachment/file/558/13894.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/laws_attachment/file/559/13897.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/laws_attachment/file/560/13920.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/laws_attachment/file/561/13929.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/laws_attachment/file/562/13959.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/laws_attachment/file/563/13975.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/laws_attachment/file/564/14099.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/laws_attachment/file/1874/Decretro_13.179_nov2020PREFEITURA_DE_JUIZ_DE_FORA____e-Atos_do_Governo.html


Antecipar feriados

Não

Informe quais feriados foram antecipados

Não foram antecipados feriados.

Outras ações

No decorrer do texto, estão contidas todas as ações realizadas.

Anexos

Não informado

Orientações e atividades pedagógicas durante a pandemia

5. Descreva quais orientações pedagógicas seu município adotou para as
etapas listadas e de qual forma elas foram enviadas às famílias.

Educação Infantil – Creche

Diante do cenário da pandemia, tivemos a suspensão de contratos dos

pro ssionais nas Instituições Parceiras. Tal excepcionalidade e emergência

instigou ações de recondução dos processos em função da necessidade de

restabelecimento dos vínculos com as famílias, com os bebês e as crianças

bem pequenas. Da mesma forma, foi necessário orientar as famílias para

que pudessem acompanhar o desenvolvimento das crianças pequenas,

principalmente, os bebês , que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Solicitamos, então, o retorno parcial das coordenadoras pedagógicas das

Instituições Parceiras para a organização deste trabalho, criando assim,

uma rede de apoio que está contribuindo com a saúde psicossocial,

emocional, afetiva e cognitiva das crianças pequenas e dos bebês, bem

como com o apoio aos familiares por meio de diferentes ações. Dessa

maneira, a Educação tem sido uma aliada para a promoção da saúde da

população com foco do cenário atual. No retorno, (os) as coordenadoras

pedagógicas foram orientadas a se fundamentarem no Projeto “Cadinho

de Prosa", elaborado pela Secretaria de Educação de Juiz de Fora (SE/JF),

como uma estratégia, além de outras, para restabelecer e fortalecer

vínculos os bebês, as crianças pequenas e seus familiares. Para a atuação

dos (as) pro ssionais as equipes da Secretaria de Educação

proporcionaram encontros de formação com os (as) Coordenadores, na

perspectiva de orientar e acompanhar o trabalho junto às famílias. Vale

ressaltar a realização de um diagnóstico que foi elaborado e enviado para

as famílias, a m de buscar aspectos da vida das famílias, mais próximo das

situação vividas, objetivando, desse modo, reconstruir orientações

pedagógicas para a ações educacionais e de cuidados com as crianças e

com os bebês, bem como proporcionar apoio emergencial às famílias.

https://sites.google.com/view/cadinho-de-

prosa/educa%C3%A7%C3%A3o-infantil



Educação Infantil – Pré-escola

A Secretaria de Educação de Juiz de Fora, cumprindo a prerrogativa de

conduzir o processo educacional, elaborou documentos orientadores a m

de subsidiar as equipes gestoras das escolas municipais a pensarem, junto

com a coordenação pedagógica, com o corpo docente e comunidade

escolar, a continuidade das ações educacionais. Tais orientações, compõem

os olhares das equipes para o desenvolvimento das ações vinculadas ao

Projeto Cadinho de Prosa, elaborado, fundamentalmente, para organizar

as proposições e ações educacionais, em tempos de pandemia e de

suspensão das aulas presenciais . Frente a tal proposição, procurou-se

articular o planejamento educacional às proposições das escolas

buscando: estreitar as relações entre a família e a escolas; fortalecer

vínculos; aprimorar a qualidade das práticas tendo em vista a situação de

distanciamento social e a necessidade de aproximação com os alunos por

meios virtuais; a necessidade de conhecer a melhor maneira de

comunicação com os(as) alunos (as) e as famílias buscando, a partir de tal

conhecimento, acionar todas as formas possíveis de contato tais como:

formulário Google, email, WhatsApp, telefone xo, bilhetes, avisos no

comércio da comunidade, entre outros. Procurou-se ainda, via diagnóstico

das situações dos cotidianos das famílias, compreender as condições das

crianças e de seus familiares quanto aos seguintes aspectos: condições

físicas, emocionais e materiais; espaço físico, internos e externos, nas

residências; condições de acompanhamento das atividades e proposições

enviadas pelas escolas. Importa dizer que as equipes da Secretaria e, no

caso, as equipes do Departamento de Educação Infantil, estiveram

voltadas para construir, em parceria com as escolas, um trabalho conjunto

sob a inspiração do Cadinho de Prosa e dos princípios nele apresentados.

Sobre tal processo, vale dizer que as relações entre intencionalidades

pedagógicas e ações propostas foram levadas em conta durante todos os

processos de formação dos pro ssionais das escolas bem como nas

orientações pedagógicas. Com o prolongamento da Pandemia, o retorno

as aulas ficou cada vez mais distante. Assim considerando, a Administração

Pública Municipal propôs trabalho alternativo para todos os pro ssionais

da educação conforme a PORTARIA N.º 4212 – SE, que dispõe sobre a

regulamentação do Regime Extraordinário de Atividades dos Professores

e Coordenadores Pedagógicos que atuam nas Escolas da Rede Municipal

de Ensino de Juiz de Fora no período de suspensão das aulas presenciais

como uma das medidas de prevenção, cautela e redução da

transmissibilidade decorrentes do novo Coronavírus (COVID-19) no

âmbito da Secretaria de Educação de Juiz de Fora. Frente a tal

determinação, outras ações se desdobraram e, aos poucos, a SE construiu

ferramentas para o acompanhamentos de todas as ações da escola

(Plataforma Moodle). Desde então, o cômputo de carga horária dos

professores e dos para os alunos passou a ser registrada com 24 horas

semanais, mas especi camente, a partir da terceira semana do mês de

agosto. Foi então que os Planos de Trabalho e os Relatórios Síntese

entraram em cena e passaram a comportar a diversidade de ações

elaboradas e propostas pelas escolas. Uma sistemática em torno desse

processo foi realizada, criando um ciclo de realizações acompanhado pela

SE: apresentação dos planos; acompanhamento das ações; Relatório



Síntese ; devolutivas da SE e conversas com as equipes das escolas

mediadas na Plataforma Moodle; observação e análise das proposições e

atividades buscando as relações com a Base Nacional Comum Curricular (

BNCC) da Educação Infantil e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a

Educação Infantil. Foram formuladas orientações especí cas para as

escolas de Educação Infantil tais como: planejamento articulado aos

direitos e objetivos de aprendizagem conforme a Legislação Nacional para

a Educação Infantil e os Referenciais Curriculares da Rede para a Educação

Infantil; Organização de GTs como sugestão para o trabalho com as

equipes de professores nas escolas: GT 1- Pesquisa de material de leitura,

lmes, músicas, curtas e outros. A Plataforma Digital Cadinho pode ajudar

nesse processo, bem como pode se ampliar levando em conta os materiais

pesquisados e enviados para a SE; GT 2- Produção de vídeos conforme os

tutoriais organizados pela SE; GT 3- Produção de práticas e proposições

por ano de escolaridade quando se tratar do Ensino Fundamental; Quando

se tratar da Educação Infantil considerar os períodos (1º e 2º),bem como as

turmas de 3 anos quando for o caso. GT 4-Produção de práticas e

proposições para crianças que não têm acesso a plataformas digitais,

internet. Nesse caso, é preciso pensar nas formas de levar os materiais até

as crianças e cuidar das condições de entrega, bem como dos registros; GT

5- Acessibilidade: as práticas e proposições atendem à perspectiva da

educação inclusiva? Há necessidade de readaptações? Reapresentações?

Complementações? Observações Complementares para o trabalho com as

crianças da Educação Infantil * Revezar atividades entre os dias das

semanas garantindo interações e brincadeiras bem como a inserção nos

campos de experiência conforme as indicações do currículo da Educação

Infantil. Espera-se que as crianças possam vivenciar: 1- Leitura literária-

vivências com livros de literatura que podem ser distribuídos pela escola;

leituras compartilhadas com a família; vídeos de contação de história

elaborados pelos professores; orientação aos pais para consultarem os

livros digitais na Plataforma Cadinho. Criar outras possibilidades e buscar

o retorno das crianças e seus familiares (2 vzs na semana); 2- Brinquedos e

brincadeiras que podem acontecer e ser elaborados a partir de objetos e

materiais existentes nas residências (2vezes na semana) 3- Brincadeiras

que envolvam o corpo, os sentidos, e outros movimentos movimentos no

espaço (2 vezes na semana) 4- Expressões grá cas, desenhos e registros

espontâneos, que podem compor álbuns documentados, pastas portfólio,

cadernos de bordo, etc. 5- Expressões de pensamento lógico matemático;

de diferentes linguagens e formas de pensamento, buscando orientar as

famílias para o trabalho com objetos ( da cultura e da natureza) que podem

ser alocados em caixas de coleções.

https://sites.google.com/view/cadinho-de-

prosa/educa%C3%A7%C3%A3o-infantil

https://sites.google.com/view/cadinho-de-prosa/f%C3%B3rum-de-

educa%C3%A7%C3%A3o-infantil-zona-da-mata-mg

Anexos

Cadinho_de_Prosa.pdf

6. Descreva quais estratégias pedagógicas seu município adotou para as

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/early_childhood_education_attachment/file/73/Cadinho_de_Prosa.pdf


etapas listadas e como elas foram disponibilizadas aos educandos.

Anos Iniciais - Ensino Fundamental I

1- Estabelecimento do Regime Extraordinário de Atividades,

regulamentado pela Portaria nº4212, implementado na Rede Municipal de

Ensino para a retomada das atividades escolares de todas as crianças,

alunos e alunas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e da Educação

de Jovens e Adultos. Tal regime foi instituído como medida de prevenção à

contaminação pela COVID-19. 2- Organização, de planejamento

individual ou coletivo, a m de disponibilizar práticas e atividades

pedagógicas para todos (as) alunos (as) , sob a orientação da Secretaria de

Educação com referência no Projeto Cadinho de Prosa, apresentado para a

comunidade escolar em maio do ano de 2020 ( caráter opcional). Em

agosto do mesmo ano, a SE reconduziu o Projeto no sentido de estabelecer

bases para uma Política Educacional em tempos de pandemia com

indicação para o remoto e o teletrabalho. A partir do dia 17 de agosto,

todas as atividades escolares passaram a ser computadas com carga

horária especí ca: 24 horas semanais. 3- As equipes diretivas – Diretores,

Vice-diretores e Coordenadores Pedagógicos - das escolas municipais

foram orientadas a organizarem em conjunto com os professores, Planos

de Trabalho mensais a m de documentarem as relações e interações com

as crianças e os (as) estudantes bem como as proposições e ações

apresentadas. Perseguindo a lógica da condução de um ciclo didático, logo

em seguida indicamos a necessidade da elaboração de relatórios síntese na

relação entre os dois instrumentos de acompanhamento das ações

educacionais, as equipes da SE passaram a apresentar devolutivas sempre

em diálogo com as escolas. Nesse contexto, usou-se como recurso de

interação com as escolas e documentação das ações educacionais, a

Plataforma Moodle. 4- Por meio de um formulário Google e de outros

meios de comunicação e contatos com as famílias, as escolas sondaram as

formas mais adequadas de chegar aos alunos e alunas por meios virtuais e

ou físicos (Facebook, Whatsapp, e-mail, telefone, aviso no portão,

correspondência, dentre outros) 5- A proposta de educação da SE, por

meio do Projeto Cadinho de Prosa, tem por princípio e defesa de um

trabalho que leve em conta os fenômenos da existência, os

acontecimentos sociais, os dramas humanos no acontecimento da

Pandemia, as formas éticas e estéticas de construir relações com o mundo,

bem como práticas, proposições e atividades articuladas entre

Conhecimento, Arte e Vida. Em termos de articulação com as referências

curriculares, os campos disciplinares e as relações com os conteúdos

especí cos, procurou-se levar em conta as construções realizadas na rede

municipal em diálogo com a Base Nacional Comum Curricular e a proposta

Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora. Sob tais perspectivas, os

processos de ensinar considerados nas formas de elaborar o planejamento

educacional, passaram a ser conduzidos para garantir aprendizagens e

experiências signi cativas para bebês, crianças, jovens, adultos e idosos. 6-

Trazendo então a perspectiva de uma ciclo didático completo

(expectativas e objetivos de ensino; proposições; desenvolvimento das

ações e avaliação) a SE teve a preocupação de construir orientações e

instrumentos de acompanhamento e avaliação das aprendizagens e do

desenvolvimento em tempos de pandemia considerando o período



avaliativo prescrito no calendário e os princípios educacionais e os

fundamentos que subsidiam a instalação do "ciclo emergencial" e do

"continuum curricular" 2020/2021. ( Parecer CNE/CP nº 05/2020,

aprovado em 04 de maio de 2020, e Parecer CNE/ CP nº 09/2020,

aprovado em 08 de junho de 2020)

https://sites.google.com/view/cadinho-de-prosa/f%C3%B3rum-de-

educa%C3%A7%C3%A3o-infantil-zona-da-mata-mg

https://sites.google.com/view/cadinho-de-prosa/projeto-cadinho-de-

prosa

Anos Finais - Ensino Fundamental II

Contemplado na resposta dos Anos Iniciais - Ensino Fundamental I.

Educação de Jovens e Adultos

Contemplado na resposta dos Anos Iniciais - Ensino Fundamental I.

Educação Especial

Mediante Decreto Municipal que instituiu o Regime Extraordinário de

retorno dos docentes da rede municipal de ensino numa perspectiva

remota, as escolas com suas equipes passaram a se organizar a partir de

planejamento de trabalho sistematizado no sentido de promover o

acolhimento aos alunos e alunas assim como promover atenção

educacional diferenciada neste contexto. Portanto, com a permanência da

suspensão das atividades escolares de forma presencial, todas as unidades

tem atuado no sentido da elaboração de atividades para todos os seus

alunos, adequando-as de acordo com suas necessidades

específicas(deficiências, transtornos etc). As ações planejadas tem chegado

ao alunado com o uso de diferentes estratégias como através das Redes

Sociais - WhatsApp, Instagran, Facebook, blogs ou mesmo através da

entrega periódica às famílias, de forma presencial de blocos de atividades a

serem trabalhadas com retorno programado à escola. A acessibilidade dos

materiais e das programações enviadas aos alunos público alvo da

educação especial encontram-se sob a responsabilidade dos professores

regentes, docência compartilhada, de projetos do ano escolar especí co..

Particularmente as escolas que possuem Salas de Recurso Multifuncionais

tem recebido o suporte sistemático dos professores de Atendimento

Educacional Especializado. Já as demais escolas que não possuem Salas de

Recurso Multifuncional estão recebendo o suporte sistemático dos

Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEEs) - Leste, Sul,

Oeste-Sudeste, Centro-Norte quanto às orientações pedagógicas e de

acessibilidade para que os alunos e alunas com de ciências , TGDs e Altas

habilidades ou superdotação possam acessar da melhor maneira as

atividades remotas disponibilizadas pelas escolas. Importante registrar

também que, além da escola de origem , os CAEEs encontram-se em

atuação contínua com as famílias e com os alunos atendidos no setor. A

supervisão geral das Salas de Recurso Multifuncional (SRM) das escolas

municipais acontece regularmente com reuniões periódicas, via plataforma

digital, com as professoras do Atendimento Educacional Especializado

(AEE) a m de orientá-las quanto à organização do trabalho e suporte

pedagógico das escolas onde atuam. A SAEDI - Supervisão de Atenção à

Educação na Diversidade tem atuado no sentido de contribuir com a



organização e disponibilização de acervos para o site do projeto Cadinho

de Prosa, para o canal de Youtube; organizado pela equipe de intérpretes

educacionais para acessibilidade em todos os espaços organizados para o

acesso da escola , da família, do aluno - Webinários, Lives, Canal TV aberta

e site Cadinho de Prosa. Quanto à assessoria às escolas, mediante

demandas recebidas tem atuado nas orientações quanto nos

encaminhamentos e adequações necessárias ao melhor acesso

educacional dos alunos e também de professores como foi o caso de

professora com de ciência visual com di culdades no acesso à plataforma

Moodle. A SAEDI neste período tem mantido contatos com as escolas no

sentido da construção do Quadro Informativo da Educação Especial 2020

tendo a partir desta formatação desdobramentos no sentido de

orientações que se zerem necessárias às adequações do plano de

trabalho das escolas junto à este público alvo.

Educação do Campo

Não se aplica à Rede Municipal.

Educação Indígena

Não se aplica à Rede Municipal.

Educação Quilombola

Não se aplica à Rede Municipal.

Educação em Tempo Integral

Contemplado na resposta dos Anos Iniciais - Ensino Fundamental I.

Anexos

Reunião_de_Diretores_mês_de_julho._atualizado.pdf

Questionário_-_Proposta_de_Educação_em_tempos_de_pandemia.pdf

Carta_para_todos_os_pais_COVID-19-1__2_.pdf
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Memo_C.023-2020.pdf

Memo_Circular_024-2020.pdf

Memo_C._026_-2020_-_Orientações_-_Programação_da_TV.pdf

Memorando_Circular_027_2020.pdf

Anexo_Memo_-_Turmas_com_terminalidade_-_Jan2021.pdf

Memorando_Circular_028-2020.pdf

1_-_Orientaçoes_registro_acompanhamento_e_avaliaçao_-_DEI_DEF.pdf

2_-Relatorio_Descritivo_-_DEI_-_ANEXO_I.pdf
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7. Como professores, coordenadores pedagógicos das escolas e diretores
escolares se adequaram a essas estratégias?

Nas creches, as coordenadoras das instituições parceiras ( creches) retornaram

da suspensão de contrato em agosto para desenvolverem as ações com as

famílias e crianças . As mesmas foram acompanhadas pelas técnicas da

Supervisão de Acompanhamento Pedagógico das Instituições Parceiras. As

Instituições de Ensino elaboraram planos de trabalho mensais que foram

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/stage_strategies_education_attachment/file/255/Reuni%C3%A3o_de_Diretores_m%C3%AAs_de_julho._atualizado.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/stage_strategies_education_attachment/file/256/Question%C3%A1rio_-_Proposta_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_em_tempos_de_pandemia.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/stage_strategies_education_attachment/file/257/Carta_para_todos_os_pais_COVID-19-1__2_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/stage_strategies_education_attachment/file/258/Descri%C3%A7%C3%B5es_-_PLANO_DE_TRABALHO_para_A%C3%87%C3%95ES_EDUCACIONAIS.xlsx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/stage_strategies_education_attachment/file/513/Memo_C.023-2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/stage_strategies_education_attachment/file/514/Memo_Circular_024-2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/stage_strategies_education_attachment/file/515/Memo_C._026_-2020_-_Orienta%C3%A7%C3%B5es_-_Programa%C3%A7%C3%A3o_da_TV.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/stage_strategies_education_attachment/file/516/Memorando_Circular_027_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/stage_strategies_education_attachment/file/517/Anexo_Memo_-_Turmas_com_terminalidade_-_Jan2021.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/stage_strategies_education_attachment/file/518/Memorando_Circular_028-2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/stage_strategies_education_attachment/file/519/1_-_Orienta%C3%A7oes_registro_acompanhamento_e_avalia%C3%A7ao_-_DEI_DEF.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/stage_strategies_education_attachment/file/520/2_-Relatorio_Descritivo_-_DEI_-_ANEXO_I.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/stage_strategies_education_attachment/file/521/3_-_Orienta%C3%A7oes_preenchimento_-_Ficha_Adm_Descritiva_-_DEF.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/stage_strategies_education_attachment/file/522/4-_Ficha_Administrativa_e_Descritiva-_DEF_-_Anexo_III.pdf


acompanhados e orientados pelas equipes pedagógicas da Secretaria de

Educação. As atividades que enviadas às famílias foram atividades de contação

de histórias, músicas, alguns kits de materiais como massinhas, tintas, giz de

cera, entre outros. Os materiais didáticos foram organizados de forma a

atender as necessidades especí cas das crianças e alunos. O diálogo com

professores, coordenadores pedagógicos e diretores e a Secretaria de Educação

se manteve através de reuniões via Plataforma Digital. Na Escolas públicas de

educação Infantil e Ensino Fundamental, para a efetivação destas estratégias

priorizou-se a interdisciplinaridade e a contribuição das habilidades de cada

professor, estabelecendo grupos de trabalho com professores de diferentes

disciplinas, de diferentes modalidades e projetos para organizar, por ano de

escolaridade , as atividades pedagógicas. Estes grupos se encontram em

interlocução e estão a nados com as demandas que foram levantadas pelas

escolas para o atendimento das crianças, jovens e adultos da Rede municipal.

Estes pro ssionais estão envolvidos nas seguintes frentes, dentre outras: -

estabelecimento dos objetivos das aprendizagens das crianças em conjunto

com a vice direção, coordenação -construção do plano de trabalho e os

objetivos de na aprendizagem de acordo com a faixa etária e sua inserção

escolar. -a partir da de nição de seu grupo de trabalho, precisam se reunir para

articular as ideias, pesquisar construir atividades e produzirmateriaisde acordo

com os objetivos de aprendizagem do ano escolar. -compartilhamento das

atividades e material produzido bem como os objetivos de aprendizagem com

todo o corpo pedagógico para que a continuidade dos planos de trabalho

estejam em consonância com o anterior. - construção formas de avaliações, a

partir do feedback das crianças e familiares, com proposições de novas ações

para a continuidade do trabalho. - Participação de formações necessárias para

a continuidade do trabalho. - Uso de plataforma digital ( MOODLE) como

recurso para o planejamento, acompanhamento, avaliação e registro de todo o

processo desenvolvido no durante o período de pandemia. Essa ferramenta

também permite o acompanhamento virtual das ações da escola pela SE.

8. Os materiais didáticos foram adaptados? Se sim, de qual forma?

Sim, muitos materiais e recursos foram adaptados pelas escolas, uma vez que a

SE não optou por material apostilado. Para além disso, a SE elaborou vídeos de

práticas de professores, de forma a convocar as crianças e os jovens para

interações, brincadeiras e construções de conhecimentos. As metodologias de

registro e as devolutivas das crianças, estudantes e familiares, aos poucos se

transformaram em um acervo de material precioso, capaz de mobilizar novas

ações e conhecimentos. Os professores e professoras têm se mostrado

criativos e propositivos trazendo conteúdos signi cativos apresentados em

diferentes formatos e mídias. Os livros de literatura passaram a ser

incorporados nas proposições e práticas, instigando Leitura e literária e

múltiplas expressões de linguagem. As escolas também produziram materiais

impressos com atividades que pudessem ser desenvolvidas pelas crianças

maiores a partir de uma orientação escrita. Elaboraram ainda materiais

impressos que são usados a medida que a escola encaminha virtualmente as

orientações. O livro didático também foi disponibilizado.

9. Descreva como os materiais didáticos foram distribuídos.

As escolas organizaram a entrega de kits com materiais pedagógicos (giz de

cera, massinha, livros de literatura, folhas de o cio, cola, tinta, pincéis, (dentre



outros) de forma presencial, seguindo as orientações de distanciamento físico e

alternância de horários para evitar aglomerações. Participaram da ação, a

equipe diretiva e professores em forma de rodízio. A divulgação para entrega

dos materiais foi realizada através das redes sociais, facebook, whatszapp,

blogspost, carros de som; cartazes, avisos nos locais de maior circulação de

pessoas no bairro, entrega via motoboy, etc. Com reforço da Secretaria de

Educação nas mídias locais: TV, Facebook e imprensa, conclamamos aos pais

para a busca das atividades nas unidades escolares.

10. Que tipo de recursos foram usados para manter as aulas?

As instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede municipal

de Juiz de Fora fortaleceram os vínculos com as famílias, crianças, alunos e

alunas a partir de agosto. Iniciaram o trabalho pedagógico com envio de

atividades postadas nas redes sociais como: whatsApp, instagram, blogspot e

facebook. Nesse linha, as escolas municipais seguiram o mesmo percurso.

Outros recursos se constituíram a partir da plataforma digital Cadinho de

Prosa; o Canal Cadinho SE/PJF/You Tube; programas educativos criados na SE

trazendo as práticas de professores e professoras da rede municipal de ensino,

divulgados por meio do Canal de TV Câmara 35.1 programas de TV do

Programa Vamos Aprender, também difundidos no Canal da TV Câmara 35.1;

recursos de materiais impressos, principalmente, para os anos nais se

tornaram uma prática entre as escolas. Sobre o Programa Vamos Aprender

(adequado à BNCC, estabelecido na rede municipal a partir de uma parceria

proposta pela União Nacional dos Dirigentes Municipais UNDIME, a SE monta

a grade de programas observando os temas e conteúdos propostos, os anos de

escolaridade bem como os horários disponibilizados pela TV Câmara. Importa

dizer que a defesa da SE foi pela manutenção de presenças remotas, buscando

fazer chegar à casa dos (as) estudantes da rede municipal, por todos os meios

disponíveis de acesso e comunicação, as atividades, proposições e práticas

elaboradas pelas escolas e também pela SE.

11. A secretaria firmou parceria com alguma empresa, instituição ou ente
federativo para ofertar acesso à internet aos alunos e professores? Se sim,
descreva o serviço e informe os termos e contratos.

Não foram realizadas parceria.

Contratos

Não informado

Anexos

Memo_Circular_022_-
_2020___Diagnóstico.pdf

Diagnóstico_-
_estudantes_e_familiares.pdf

Diagnóstico_-_profissionais.pdf

Memo_C._026_-2020_-
_Orientações_-
_Programação_da_TV.pdf

12. A participação, a realização das atividades pedagógicas não-presenciais e
presença dos estudantes estão sendo monitoradas? Como?

A participação das crianças, jovens e adultos nas atividades pedagógicas está

sendo monitorada pelas escolas e computada conforme a carga horária

semanal. Outra forma de monitoramento acontece por meio da interação das

equipes responsáveis pela operacionalização da plataforma moodle na

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/partner_companies_attachment/file/65/Memo_Circular_022_-_2020___Diagn%C3%B3stico.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/partner_companies_attachment/file/66/Diagn%C3%B3stico_-_estudantes_e_familiares.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/partner_companies_attachment/file/67/Diagn%C3%B3stico_-_profissionais.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/partner_companies_attachment/file/68/Memo_C._026_-2020_-_Orienta%C3%A7%C3%B5es_-_Programa%C3%A7%C3%A3o_da_TV.pdf


Secretaria de Educação. Também contamos com uma cha de

acompanhamento individual que comtempla aspectos qualitativos dos

processos de aprendizagem e desenvolvimentos dos (as) alunos (as). Na

Educação Infantil, por meio dos relatórios descritivos individuais, as

aprendizagens, o desenvolvimento e a participação das crianças estão sendo

monitorados.

13. A participação dos professores está sendo monitorada? Como?

O monitoramento da participação dos professores e professoras acontece com

base no ponto mensal, É da responsabilidade dos diretores e diretoras das

unidades escolares cumprir tal função. No entanto, por meio do

acompanhamento dos planos de trabalho (Plataforma Moodle) é possível

saber sobre a participação dos profissionais nas ações da escola.

14. Todos os estudantes da sua rede tiveram acesso às orientações, aos
materiais e às atividades pedagógicas não-presenciais?

Na busca da garantia de que as trajetórias estudantis não sejam interrompidas,

as equipes diretivas das escolas municipais seguem orientadas no sentido de

zelar pelo acesso e realização das atividades não presenciais por todas as

crianças, alunos e alunas, especialmente aqueles em situação de maior

vulnerabilidade. Nos casos em que perdurarem as ausências dos estudantes, a

busca ativa dos mesmos deverá ser realizada pela instituição, objetivando

prevenir ou minorar o abandono e evasão escolares. As orientações para a

busca ativa indicam que todos os procedimentos para o chamamento dos

alunos devem ser registrados com documentos comprobatórios das

estratégias utilizadas pelas escolas: envio de bilhetes, contatos telefônicos,

envio de correspondência registrada, visita domiciliar, entre outras. Contudo,

após esgotadas todas as iniciativas e esforços da escola, a equipe da Supervisão

de Mediação e Acompanhamento ao Educando(SMAE)/DIAE/SE implementou

parceria com a Promotoria Pública para prosseguir a busca de todos. Para

tanto as escolas encaminharam a relação dos alunos que não se encontram

participando das proposições pedagógicas organizadas pelas equipes de

professores e enviaram planilha para que o setor prossiga com ações em apoio

à escola.

Para as crianças da Educação infantil que não foram alcançadas pelas

orientações, há algum plano para mitigar os possíveis efeitos dessa

situação? Qual?

Para mitigar os possíveis efeitos dessa situação as escolas estão

desenvolvendo as seguintes ações: 1) Contatos telefônicos e envio de

cartas registradas para as famílias; 2) Fixação de cartazes informativos das

ações que estão sendo feitas nos pontos de ônibus, nos estabelecimentos

comerciais próximas às escolas; 3) Divulgação da entrega de atividades

impressas e kit´s de materiais escolares por meio de motos e carros de

som; 4) Entrega atividades impressas regularmente nas escolas; 5) Feitura

de registros da busca dessas atividades pelas famílias/crianças; 6)

Registros da participação das crianças nos canais digitais onde são

disponibilizados as atividades; 7) Alguns diretores(as) escolares

contrataram serviços de moto boy para a entrega de atividades impressas

e kit´s de materiais escolares nas residências das crianças; 8) A partir dos

registros feitos os/as diretores/as escolares encaminham os nomes das



crianças que não estão acessando os canais digitais disponibilizados e

daquelas que não buscaram as atividades impressas na escola para o

Departamento de Inclusão e Apoio ao Educando, mais especi camente,

para a Supervisão de Apoio ao Educando, para que esse

Departamento/Supervisão façam uma busca ativa para localizar e

contactar com as famílias;

Para os estudantes do Ensino Fundamental que não foram alcançados

pelas atividades pedagógicas não-presenciais, há algum plano para

recuperação de aprendizagem? Qual?

Na vigência de um calendário escolar organizado para atender uma ciclo

emergencial, sob a perspectiva de um continuum curricular para favorecer

as aprendizagens, há um pressuposto em torno da expansão das

oportunidades de reencontro com os conhecimentos e conteúdos

sistematizados. As equipes diretivas e de coordenadores pedagógicos

estão sendo chamadas para pensar que num tempo de tragédia e crise

sanitária, não é aceitável penalizar as crianças e os jovens. Por isto, a

orientação da SE é pela não reprovação. Signi ca que todas as escolas

deverão construir planos de recuperação de aprendizagens. Além disso foi

apresentado à todos(as) a Plataforma de Apoio às Aprendizagens, que

permite a elaboração de uma avaliação diagnóstica, que poderá orientar o

atendimento às necessidades educacionais de cada aluno. Link:

https://apoioaaprendizagem.caeddigital.net/#!/pagina-inicial

Anexos

Não informado

Relacionamento com as famílias

15. Como a comunicação com as famílias se deu no período de pandemia?
Quais foram os desafios?

Nas Instituições Parceiras e nas escolas foi realizado um levantamento através

de um questionário para saber qual seria melhor maneira de se comunicar com

as famílias. As respostas desse levantamento apontaram que as redes sociais

seriam as melhores formas de contato. Com isso, os diretores(as) escolares e

os(as) coordenadores(as)pedagógicos(as)efetuaram seus diálogos e

aproximações com as famílias. Os desa os para que essa comunicação fosse

feita de forma plena reside no fato de que muitas famílias não atenderam aos

telefonemas realizados e/ou não visualizaram e não responderam as

mensagens enviadas, devido a isso há um contingente de famílias, crianças,

alunos e alunos que não estão participando desse trabalho que as creches e

escolas estão desenvolvendo. Foram realizadas várias matérias publicadas pela

Assessoria de Comunicação da SE e por veículos de imprensa em relação às

atividades pedagógicas: Matéria do site da PJF:

https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=69139

Podcast PJF: https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/Educao-

alerta-sobre-a-disponibilidade-de-atividades-pedaggicas-para-os-alunos-

e l 9 6 v p PJF TV a partir de 3:09: https://www.youtube.com/watch?
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https://globoplay.globo.com/v/8944528 a partir de 0:44

16. Quais as estratégias da secretaria para incluir as famílias nos processos
de aprendizagem dos estudantes durante o período da pandemia e na
discussão sobre o reinício das aulas presenciais?

Alguns passos já forma dados nesse sentido por meio de conversas com a rede

por meio de lives, de encontros virtuais e de interlocução por meio de

questionário. Não há previsão para o retorno das aulas devido ao avanço da

Pandemia, no entanto, a SE conseguiu ampliar os recursos nanceiros para as

escolas investirem em pequenas reformas a m de repensarem os seus espaços

para atender as exigências sanitárias para diminuir os riscos de contágio.

Ações junto aos conselhos

17. Informe as resoluções, pareceres e normativas que foram deliberadas
junto aos conselhos municipais no período de pandemia sobre os seguintes
assuntos:

Distribuição de alimentação escolar

A proposta de distribuição de Gêneros alimentícios através do acesso ao

Cartão Vale Alimentação às famílias dos alunos da rede municipal de

ensino bene ciários do Programa Bolsa Família foi apresentada em

reunião extraordinária do Conselho Alimentação Escolar com registro em

ata nº 108/ 2020 da referida instância de controle social. A normativa

propriamente dita não passou pelo crivo do Conselho. O Conselho

acompanhou a entrega dos cartões em algumas unidades escolares.

Regulamentação de aulas não-presenciais

NOTA DE ESCLARECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO Nº 01/2020 – EM 07 DE ABRIL DE 2020. ASSUNTO:

esclarecimentos e orientações aos estabelecimentos do Sistema Municipal

de Ensino, sobre a necessidade de ações educativas e preventivas frente à

pandemia Covid -19. PARECER CNE/CP Nº:5/2020 - Reorganização do

Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não

presenciais para ns de cumprimento da carga horária mínima anual, em

razão da Pandemia da COVID-19. PARECER CNE/CP Nº:9/2020 -

Reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do

Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não

presenciais para ns de cumprimento da carga horária mínima anual, em

razão da Pandemia da COVID-19 PARECER CNE/CP Nº:11/2020 -

Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades

Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia.

Alteração nos calendários escolares

Conselho Estadual de Educação – CEE-MG publicou, no dia 27/03/2020, a

Nota de Esclarecimentos e Orientações nº 01/20 e, recentemente, a

Resolução CEE nº 474/202014, que dispõe sobre a reorganização das

atividades escolares do Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais,

devido à pandemia da COVID-19 e dá outras providências. PARECER



CNE/CP Nº:11/2020 - Orientações Educacionais para a Realização de

Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto

da Pandemia

Outras definições

PARECER Nº 28 - ESTABELECER DIRETRIZES ORIENTADORAS DOS

PROCESSOS EDUCACIONAIS, EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS DE

ENFRENTAMENTO À DISSEMINAÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19,

PARA O SISTEMA DE ENSINO Do MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA.

Anexos

NOTA_DE_ESCLARECIMENTO_E_ORIENTAÃ_Ã_ES_01-2020__-
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Alimentação escolar

18. De que forma a alimentação foi ou tem sido garantida aos estudantes da
sua rede?

Repasse de dinheiro, cartão, vales às famílias

19. Quais estratégias o município adotou para distribuir os alimentos às
famílias?

Os cartões foram distribuídos nas unidades escolares onde os alunos

encontram-se matriculados mediante agendamento prévio através de contatos

telefônicos com os pais ou responsáveis, divulgação na comunidade local, em

redes sociais e nos meios de comunicação o cial da Prefeitura de Juiz de Fora e

da imprensa local . Os alunos matriculados nas creches também tiveram os

cartões disponibilizados nas escolas municipais mais próximas. Caso algum

responsável familiar (bene ciário PBF) em comparecimento à escola não

identi casse o nome na listagem para retirada do cartão, veri cações foram

feitas em outras unidades escolares já que a família pode possuir dependentes

matriculados nestas. Posterior às datas agendadas para entrega nas escolas, os

cartões foram disponibilizados na sede da Secretaria de Educação, situada à

Avenida Getúlio Vargas nº 200 – Centro, portando documento comprobatório

de identidade, o cartão Bolsa Família e documento hábil para comprovar o

endereço residencial da família, associado à pesquisa cadastral nos sistemas

eletrônicos da Educação Municipal para identi cação o cial dos alunos. Desde

o início da distribuição dos cartões às famílias a Secretaria de Educação
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organizou procedimentos para o uxo de trabalho posterior à aquisição dos

gêneros alimentícios nos estabelecimentos comerciais. De acordo com a

normativa que implantou o programa, a prestação de contas dos produtos

adquiridos era condicionante para o recebimento dos próximos créditos a

serem depositados no mês posterior. As famílias puderam realizar tal

responsabilidade de forma online através do site www. jf.e-bene cio.com ou de

forma física na sede da Secretaria de Educação. Tal condicionalidade foi

divulgada através de material informativo distribuído nas escolas e na SE, site

da Prefeitura de Juiz de Fora, mídia local. Ainda que com um signi cativo

acesso das famílias ao site eletrônico, grande parcela recorreu à SE, de forma

presencial para a realização da prestação de contas. Por este motivo foram

organizadas equipes de apoio no Centro de Formação do Professor para

protocolar as notas recebidas além de oferecer informações gerais do

programa. Soma ao protocolo do recebimento das notas scais das compras

adquiridas, outra equipe de apoio atuou de forma contínua na checagem das

notas scais através de relatórios enviados pela empresa Ticket Alimentação,

lançamento online no site jf.e-bene cio.com, através da leitura de QRCode ou

de dados quantitativos das compras feitas pela família; escaneamento dos

protocolos das notas scais para arquivo permanente. As orientações às

famílias aconteceram ao longo de toda execução do programa através do

recebimento de emails, contatos telefônicos e atendimento presencial.

Também foram realizados contatos telefônicos com as famílias que ainda não

haviam retirados os seus cartões. Também buscou-se parceria com a equipe de

Saúde da Família(zona rural) e com a Secretaria de Desenvolvimento

Social(CRAS/CREAS) para auxílio na busca destas famílias. Outra equipe atuou

no sentido de receber as ocorrências advindas das escolas e do próprio

atendimento da Secretaria de Educação quando da ausência de famílias dos

alunos da rede municipal de ensino na listagem o cial do programa. Tal

atividade teve um papel fundamental no sentido de averiguação destas

demandas a partir da avaliação intersetorial - Educação, Assistência Social.

Quando identi cada veracidade das informações novas famílias foram sendo

incluídas no programa. Além disso, também foram averiguadas ocorrências

relativas à ausência de alguns alunos na composição familiar listada na planilha

o cial de bene ciários, demanda esta tratada pela equipe responsável e

quando con rmada situação, inclusão de membros dependentes para o

recebimento de créditos. Outra ação realizada durante todo o período foram as

identi cações de famílias bene ciárias geradas no cruzamento de informações

cadastrais, porém que não possuíam direito ao cartão. A geração destas

famílias aconteceu devido à falta de dados totalmente atualizados, seja no

SISLAME, seja no Cadúnico. Na medida em que estes casos foram averiguados,

as solicitações de exclusão foram encaminhadas ao site jf.e-benefício e também

à Ticket para cancelamento de crédito. Durante todo o período de vigência do

Programa de Distribuição de Gêneros Alimentícios (Contrato inicial da Ticket

maio à agosto; Termo Aditivo : agosto à novembro) as equipes de apoio da SE

se mobilizaram para atingir de forma mais abrangente possível o maior número

de famílias aptas a receber o benefício e também a ter a continuidade garantida

no recebimento deste durante a suspensão das atividades escolares. Também

foram utilizadas correspondências por correios para localização de famílias que

ainda estavam com cartões a serem retirados além de contatos telefônicos

sistemáticos. O valor total repassado às famílias através dos créditos no cartão



vale alimentação foi de R$ 2.898.193,16
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01.2020.053-01_Termo_Aditivo_Ticket.pdf

Contrato_original_Ticket_01.2020.053.pdf

20. Caso seu município não tenha conseguido atender, em nenhum
momento, às famílias com a distribuição de alimentos, informe o porquê.

Houve atendimento às famílias como descrito acima.

Reinício das aulas presenciais

21. Até o encerramento deste questionário, as aulas presenciais no
município foram retomadas? Se sim, a partir de quando? Se não, qual a
previsão para reinício?

Não foram retomadas

Qual a previsão para reinício?

02/03/2021

22. Sobre a preparação das escolas para o retorno presencial e os protocolos
de saúde:

Todas possuem equipamentos de saúde, como termômetro, máscaras,

escudos faciais, álcool em gel, saponáceos entre outros? Se não, quais os

desa os para aquisição? Se sim, quais equipamentos e como estão sendo

distribuídos?

Nas creches, foi realizado um estudo sobre a realidade dessas instituições

e apontado para a Secretária de Educação os principais desa os desse

retorno dentre eles a necessidade de compra desses equipamentos já que

as instituições parceiras só apresentam como recurso o repasse do Termo

de Parceria realizado pela prefeitura. A SE está realizando um

levantamento sobre a situação das escolas e creches no contexto da

Pandemia através de questionário enviado a todas as instituições. As

informações prestadas subsidiarão ações das escolas e creches, da

Secretaria Municipal de Educação e do governo municipal. Os dados ainda

estão sendo compilados. Cumpre informar que todas as escolas estão

recebendo por meio do PDDE emergencial: O PDDE Emergencial,

instituído pela Resolução/CD/FNDE nº 16, de 07 de outubro de 2020, tem

como objetivo contribuir, supletivamente, para o provimento das

necessidades prioritárias dos estabelecimentos de ensino, em função da

calamidade provocada pela pandemia da COVID – 19, destinando
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recursos para adequação das estruturas e aquisição de materiais

necessários para seguir o protocolo de segurança, com vistas à

reorganização do calendário escolar e retomada das atividades presenciais.

Por exemplo, os recursos poderão ser utilizados para a compra de álcool

em gel, sabonete líquido, toalhas de papel e outros produtos de higiene,

latas de lixo com pedal, dentre outros.

Quais as medidas protetivas estão sendo ou foram adotadas para

garantir a segurança dos profissionais que atuam nas escolas e para a dos

alunos?

A Arcelor Mittal doou para a SE 2.000 máscaras (face shield) que foram

distribuídas para as escolas que quiseram e para os funcionários da

Secretaria de Educação. Através das Portarias Federais nº 1.857 e 2027 foi

aportado no Fundo Municipal de Saúde o valor de R$668.670,00 para

aquisição de material de proteção para as Redes Públicas de Juiz de Fora,

com base na metade das matrículas de 2017. Uma comissão do Programa

Saúde da Escola - PSE foi renovada para acompanhar esse processo. A

Secretaria de Educação construiu um Termo Aditivo aos Caixas Escolares

para adequação dos espaços físicos no planejamento do retorno às aulas

presenciais. O per capta que compõe o Termo Aditivo é de R$60,00 por

aluno.

Com base em quais protocolos de retorno o município e as escolas estão

se orientando?

Pelos critérios sanitários observando a taxa de transmissibilidade e o

poder de assistência hospitalar, bem como as orientações do Comitê de

Municipal de Enfrentamento ao Covid.
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Questionário_para_escolas_e_creches__1_.pdf

Questionário_professores.pdf
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23. Sobre o impacto da pandemia na aprendizagem dos estudantes:

Quais ações foram tomadas para diagnosticar e avaliar o impacto que a

pandemia teve no aprendizado dos estudantes?

No mês de agosto a Secretaria de Educação orientou que as creches e
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escolas construíssem Planos de Trabalho e Relatórios-Síntese com o to

de sistematizar o trabalho didático-pedagógico a ser desenvolvido durante

o período de suspensão das aulas com os bebês, crianças, alunos e alunas.

Esses Planos de Trabalho são elaborados mensalmente e tem a seguinte

estrutura: Metas: Nesse campo devem ser registradas as metas que

pretendem alcançar com o trabalho pedagógico realizado de forma online.

Descrição das Ações e Subações: Registro do que será desenvolvido para

que a meta seja atingida Justi cativas: Referem-se ao porquê das escolhas

das metas, ações/subações estabelecidas. Pro ssionais envolvidos:

Registro dos pro ssionais que estarão participando das ações/subações.

Cronograma: Período de tempo em que as ações/subações acontecerão.

Recursos: Materiais físicos, tecnológicos etc. Necessários para viabilizar as

ações/subações e cumprimento da meta. Avaliações/Breves Observações:

Avaliar o processo das ações/subações, reconduzindo-as, se necessário,

para obtenção dos resultados almejados. Com relação as metas, a SE

orientou que os diretores e coordenadores(as) pedagógicos(as) das

escolas e creches, realizem o registro nos Planos de Trabalho mensalmente

que sã acompanhados pela equipe da pedagógica da SE e posteriormente

são encaminhados os relatórios sínteses. Dessa forma, SE e equipes

gestoras podem acompanhar e apoiar se as metas propostas estão sendo

atingidas, se as famílias, bebês, crianças, alunos e alunas estão buscando os

materiais pedagógicos e escolares, buscando e devolvendo as atividades

pedagógicas nas escolas, bem como acompanhando do acesso as redes

sociais, as Plataformas Digitais, os canais de televisão onde são

disponibilizadas as atividades pedagógicas. Assim, por meio dos Planos de

Trabalho e dos Relatório-Síntese, a SE, as creches e escolas conseguem

saber sobre a participação, sobre o aprendizado, sobre as di culdades,

sobre possível evasão e abandono das famílias, bebês, crianças, alunos e

alunas. E assim, implementar novas ações para assegurar que todas as

crianças, alunos e alunas da rede municipal possam realizar as ações que

estão sendo desenvolvidas pelo Regime Extraordinário de Atividades.

Quais impactos são possíveis observar na sua rede?

É possível observar que as crianças, alunos e alunas vêm realizando a

devolutiva dos trabalhos Encaminhados pelas escolas. Esses retornos

acontecem via watszapp, facebook, SMS e entrega das atividades pelas

famílias das atividades das crianças e estudantes nas instituições.

Contudo, as instituições e SE vem buscando implementar novas

estratégias para alcançar as famílias que ainda não estão participando das

atividades.

Quais alternativas mapeadas ou sugeridas para minimizar esse impacto?

1) Contatos telefônicos e envio de cartas registradas para as famílias; 2)

Fixação de cartazes informativos das ações que estão sendo feitas nos

pontos de ônibus, nos estabelecimentos comerciais próximas às escolas; 3)

Divulgação da entrega de atividades impressas e kit´s de materiais

escolares por meio de motos e carros de som; 4) Entrega atividades

impressas regularmente nas escolas; 5) Feitura de registros da busca

dessas atividades pelas famílias/crianças; 6) Registros da participação das

crianças nos canais digitais onde são disponibilizados as atividades; 7)



Alguns diretores(as) escolares contrataram serviços de moto boy para a

entrega de atividades impressas e kit´s de materiais escolares nas

residências das crianças; 8) Algumas escolas também contratavam moto

som para passar na véspera da entrega no bairro onde encontra-se a

escola. 9) A partir dos registros feitos os/as diretores/as escolares

encaminham os nomes das crianças que não estão acessando os canais

digitais disponibilizados e daquelas que não buscaram as atividades

impressas na escola para o Departamento de Inclusão e Apoio ao

Educando, mais especi camente, para a Supervisão de Apoio ao Educando,

para que esse Departamento/Supervisão façam uma busca ativa para

localizar e contactar com as famílias;

Foi elaborado algum plano para acolher os alunos quando o reinício das

atividades presenciais for efetivado?

Não há um plano elaborado, mas sim discussões pertinentes ao tema. O

Projeto Cadinho de Prosa traz também como um dos eixos metodológicos

possíveis para subsidiar um trabalho sensível, que leve em conta as

situações vividas, as Narrativas e o compartilhamento das Memórias

constituídas nas relações familiares e com as escolas no período de

distanciamento social. Há também práticas que abordaram as narrativas

de crianças e jovens na Quarentena e foram disponibilizadas para todos

(as) os(as) professores e também difundidas na Plataforma digital Cadinho

de Prosa. Temos instigado a rede a pensar no compartilhamento das

narrativa, envolvendo também os professores, no intuito de pensar sobre

os modos como as pessoas forma afetadas pela Pandemia e como

buscaram alternativas para enfrentar ao isolamento social, o medo, a dor

da perda e a ameaça do Corona vírus.

As questões socioemocionais dos alunos e dos familiares estão sendo

consideradas nas discussões?

Sim. Nos espaços de formação disponibilizados pela SE trazemos a re exão

sobre os modos como as crianças, jovens e adultos e sues familiares têm

enfrentado a situação emergencial e excepcional da Pandemia. As

sensibilidades no trato da relação e do olhar para o outro têm com força,

favorecendo a proposição de atividades e práticas que promovem relações

de alteridade, encontros com a vida cotidiana das pessoas e as táticas de

sobrevivência, valorização e preservação da vida. Qualquer retorno

presencial de atividades requer um preparo dos profissionais e das equipes

para o acolhimento das crianças, alunos e alunas e de seus familiares.

24. Sobre a evasão e o abandono escolar:

A secretaria de educação e as equipes gestoras das escolas estimaram

quantos estudantes estão em risco de abandono ou abandonarão a

escola por conta da pandemia?

Na busca da garantia de que as trajetórias estudantis não sejam

interrompidas, as instituições devem zelar pelo acesso e realização das

atividades não presenciais pelas crianças e estudantes, especialmente

daqueles em situação de maior vulnerabilidade. Nos casos que se

observam as ausências das crianças e estudantes, a busca ativa dos



mesmos é realizada pelas instituições, objetivando prevenir ou minorar o

abandono e evasão escolar. Importa destacar que todos os procedimentos

para acompanhamento das crianças e estudantes são registrados em

documentos comprobatórios com as estratégias utilizadas para a busca

ativa. Orientamos que as instituições utilizem estratégias como: envio de

bilhetes, contatos telefônicos, envio de bilhetes, contatos telefônicos,

envio de correspondência registrada, visita domiciliar, entre outras.

Contudo, após esgotadas todas as iniciativas e esforços da escola, a

situação deverá ser relatada para a Supervisão de Mediação e

Acompanhamento ao Educando - DIAE/SMAE/SE – através do

encaminhamento para o e-mail: infrequenciasepjf@gmail.com, listando os

nomes das crianças e/ou estudantes e demais informações como:

endereço, registros das tentativas de contato com as famílias; nome do

responsável e contato telefônico.

Quais medidas estão sendo adotadas para lidar com a situação de

abandono e de evasão escolar no contexto da pandemia?

Como assinalado anteriormente, as unidades escolares tem utilizado

diferentes meios(físicos, virtuais) para identi car e mobilizar os alunos e

suas famílias para participação ativa no Regime Extraordinário de

Atividades Escolares. Segundo os Planos de trabalho e relatórios

periódicos enviados pelas unidades educacionais à SE em média temos

tido 80% de adesão dos alunos às atividades propostas - seja por meio da

retirada de materiais impressos nas escolas, seja através de produção e

exposição de ações pedagógicas por via digital - mídias sociais: Facebook,

Instagran, Whatszapp, Blogs, Youtube, etc. Importante registrar que no

contexto de Zona Rural, a SE realizou Termo Aditivo com as empresas

prestadoras de serviço de Transporte Rural para que de forma excepcional

pudessem apoiar as escolas e as famílias que utilizam este transporte para

a entrega direto nas residências de materiais organizados para os alunos. A

Secretaria de Educação encontra-se em diálogo com a 10ª Promotoria de

Justica de Minas Gerais responsável pela Educação, Criança e Adolescente

. Encontro entre SE, SRE, Conselhos Tutelares, rede privada de Educação e

MP aconteceu no intuito de traçar orientações pertinentes às atribuições

de cada setor neste contexto de Pandemia no tocante à busca das famílias

que ainda não acessaram a programação das escolas. Do ponto de vista da

SE, a Supervisão de Mediação e Acompanhamento ao Educando

encaminhou as escolas, planilha para identi car os educandos que ainda

não acessaram as atividades escolares(em nenhuma das modalidades).

Tais planilhas estão sendo encaminhadas no presente momento haja vista

que neste período foi atingido 30% de ausências permitidas segunda a

legislação(baseado na carga horária de 800 horas a serem cumpridas). As

famílias estão recebendo correspondência da SE com orientações sobre a

participação neste período de suspensão das atividades presenciais.

Continuando a falta de acesso, os nomes serão enviados para o Conselho

Tutelar para uma intervenção especializada.

O município já fez adesão à plataforma Busca Ativa Escolar?

Não houve adesão à plataforma Busca Ativa Escolar ainda que com o

interesse da gestão educacional. Apresentamos para o Chefe do Executivo



que nos autorizou a propor ao Gabinete composto pela Secretaria de

Desenvolvimento Social; Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria de

Saúde, por se tratar de uma ação que envolve todos os setores citados.

Anexamos neste memorial a apresentação da Plataforma Busca Ativa

Escolar. Com o retorno das atividades escolares de forma sistemática

torna-se de grande relevância a adesão do município à esta proposta na

medida em que a ação intersetorial - Educação, Saúde e Assistência Social

será de grande valia na identi cação de alunos e alunas que por motivo de

afastamento da escola por período longo em função do isolamento social

não retornaram a sua rotina de escolarização regular sendo necessária

intervenção e busca deste alunado e suas famílias.

25. Sobre as matrículas e a migração de alunos para a rede pública municipal:

Houve migração de alunos de outras redes (privadas ou públicas) para a

rede do seu município? Se sim, qual foi o percentual médio ou total desse

aumento? Indique uma projeção, caso a migração ainda esteja em

andamento.

Mediante o levantamento realizado pela Supervisão de Apoio ao

Educando - SAE / DIAE através do contato com as escolas municipais

houve migração da Rede Particular e Estadual para Rede Municipal. O

percentual foi calculado com base no Resultado Preliminar do Censo

Básico Anexo I e II no endereço

http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos . A migração da

Rede Privada para Rede Municipal Pré-escola = 3,22% Fundamental =

0,60% A migração da Rede Estadual para Rede Municipal Fundamental =

0,40% EJA (Ed. Jovens e Adultos) = 1,34%

Da rede pública estadual para a

rede pública municipal.

Foram realizadas 114 matrículas

no Ensino Fundamental de alunos

provenientes da Rede Estadual e

32 matrículas na Educação de

Jovens e Adultos.

Da rede privada para a rede

pública municipal.

Na pré-escola foram realizadas 92

matrículas de alunos proveniente

de escolas particulares e no

fundamental 172 matrículas,

sendo as maiores solicitações no

1 o e 5 o ano do Ensino

Fundamental

No caso de aumento no número das matrículas, como os estudantes

foram incluídos na rede municipal? Quais foram os arranjos necessários

para atender a essa nova demanda intempestiva?

O DIAE/SAE veri cou que a demanda de matrícula escolar nesse período

de pandemia de COVID-19 foi absorvida pelas escolas municipais

mediante as vagas remanescentes existentes. Não havendo necessidade

de abertura de turmas para ampliação de atendimento.

Quais os desa os desse aumento e quais recomendações e pontos de

atenção que a próxima gestão da secretaria precisa se atentar?

Ainda que já tenha sido comprovada a migração de 3,22% de alunos (as) da

rede particular para a rede pública conforme os dados do Censo, ela não



impactou a rede municipal. Todas as famílias, jovens e adultos que

necessitaram de vaga em 2020 forma atendidos. Não constam nos

documentos da SE, alunos e alunas fora da escola. Mas é necessário

atentar para o resultado do cadastro Escolar 2021 e para o retorno as

aulas presenciais. Certamente haverá necessidade de cumprir os

protocolos de rastreamento de vagas e acolhimento nas escolas da rede

municipal.

Adequações no calendário escolar

26. O município considerou as horas de atividades não-presenciais para o
cumprimento da carga horária mínima (800h)? Se sim, de qual forma?

Sim, estão sendo incluídas no cômputo das 800 horas letivas anuais

obrigatórias para o Ensino Fundamental e Ensino Médio. A Educação Infantil,

apesar da possibilidade legal da exibilização da carga horária, segue os

mesmos parâmetros das demais etapas. As atividades não presenciais foram

regulamentadas pela Portaria do Diretor nº 4212/2020 – SE, a partir de

17/08/2020, em conformidade com a Lei Federal nº 14.040/2020. A Secretaria

de Educação considera uma carga horária semanal xa de 20 (vinte) horas,

acrescida da carga horária referente à reposição dos dias em que as aulas

estiveram suspensas, totalizando 24, 28, 30 ou 38 horas semanais, conforme

disposto no “Item 2.3. Carga horária letiva semanal”, disponibilizado em

documento anexo (Memorando Circular nº 09/2020 –

SE/SSAPE/DPPF/SNGE).

27. Quais as estratégias pensadas e/ou realizadas para adequar o calendário
letivo de 2020?

Considerando a reorganização das trajetórias escolares, neste momento de

pandemia, a Secretaria de Educação elaborou dois Calendários para

atendimento a duas demandas distintas (Orientações disponibilizadas em

anexo): 1. Turmas em “continuum” 2020/2021 (término em 30/12/2021): -

ampliação da carga horária semanal, conforme citado no item anterior (nº 26); -

recesso adiado de 01 a 30/01/2021 para 30/01 a 28/02/2021; - não

autorização para a realização de emendas de feriados; - utilização dos sábados

de março a dezembro/2021 como letivos. 2. Turmas com término do ano letivo

de 2020 em 29/01/2021 (turmas com terminalidade e turmas cujas unidades

de ensino não ofereçam continuidade escolar para seus alunos): - ampliação da

carga horária semanal, conforme citado no item anterior (nº 26); - recesso

adiado de 01 a 30/01/2021 para 30/01 a 28/02/2021. Caso haja alteração

quanto às normas estabelecidas pelo Ministério da Educação, Conselho

Nacional de Educação, Conselho Municipal de Educação e Prefeitura de Juiz de

Fora referentes à realização de atividades não presenciais, o Calendário em

“continuum” poderá será revisto.

Calendários escolares

Não informado

Anexos

Memorando_Circular_009_-_2020_-_Calendário_Reposição_2020-_.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/strategies_to_adapt_calendar_attachment/file/326/Memorando_Circular_009_-_2020_-_Calend%C3%A1rio_Reposi%C3%A7%C3%A3o_2020-_.pdf


Orientações_-_Calendário_Repos._2020-2021_-_COVID-19_-
_Anexo_Mem_Circ.pdf

Calendário_Reposição_2020-2021_-_COVID-19.pdf

Memorando__15_Orientações_calendário_2021_SAPIP.pdf

anexo_1_calendário_2020.pdf

anexo_2_Calendário_2021_REFORMULADO.pdf

28. Qual será o impacto previsto no calendário letivo de 2021?

Quanto ao ano letivo de 2021, a Secretaria de Educação emitiu, como descrito

anteriormente (Itens 26 e 27), orientações para a reorganização do Calendário

Escolar a ser considerado um “continuum” 2020/2021. Tendo em vista as

incertezas quanto ao período a ser estabelecido para o ensino híbrido ou para o

retorno às atividades presenciais nas escolas municipais, há que se veri car, à

época, a necessidade ou não de adequações do Calendário, principalmente no

que se refere à utilização do grande número de sábados estabelecidos neste

“continuum”, para o cumprimento da carga horária e dias letivos anuais

obrigatórios. Caso isso ocorra, o avanço do Calendário para início de 2022

poderá ser inevitável.

Calendários escolares

Não informado

Anexos

Calendário_Reposição_2020-2021_-_COVID-19__1_.pdf

Orçamento e receitas do município

29. Qual a estimativa de queda de receita para o ano de 2020?

PNAE 2018 - R$ 4.573.298,00; 2019 - R$ 4.550.279,20; 2020 - R$ 4.768.996,00

PNATE 2018 - R$ 127.389,39; 2019 - R$ 117.128,84; 2020 - R$ 110.229,89

Q E S E 2018 - R$ 10.500.833,56; 2019 - R$ 11.498.755,25; 2020 - R$

9.604.054,64 - até novembro FUNDEB 2018 - R$ 97.678.752,52; 2019 - R$

155.838.242,82; 2020 - R$ 159.539.193,71 - até novembro

Anexos

Não informado

30. Como o orçamento da educação foi e/ou ainda será afetado pela queda
de receitas e potencial aumento das despesas?

Conforme apresentado acima, não houve queda substancial nos repasses não

voluntários do Governo Federal, a não ser em 2018 pela suspensão do repasse

da Cota parte do Governo Estadual. É importante destacar que houve queda

na Receita Municipal que serão apresentadas pela Secretaria da Fazenda, que

impactou os serviços públicos municipais. Com a recente publicação Federal da

Portaria do Governo, sobre o investimento mínimo por aluno, projeta-se uma

redução de cerca de 8% no valor mínimo por aluno - Portaria Interministerial nº

3 de 25 de novembro de 2020.

Anexos

Portaria_Interministerial_nº3.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/strategies_to_adapt_calendar_attachment/file/328/Orienta%C3%A7%C3%B5es_-_Calend%C3%A1rio_Repos._2020-2021_-_COVID-19_-_Anexo_Mem_Circ.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/strategies_to_adapt_calendar_attachment/file/329/Calend%C3%A1rio_Reposi%C3%A7%C3%A3o_2020-2021_-_COVID-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/strategies_to_adapt_calendar_attachment/file/417/Memorando__15_Orienta%C3%A7%C3%B5es_calend%C3%A1rio_2021_SAPIP.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/strategies_to_adapt_calendar_attachment/file/418/anexo_1_calend%C3%A1rio_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/strategies_to_adapt_calendar_attachment/file/419/anexo_2_Calend%C3%A1rio_2021_REFORMULADO.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/impact_next_year_calendar_attachment/file/44/Calend%C3%A1rio_Reposi%C3%A7%C3%A3o_2020-2021_-_COVID-19__1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/budget_affected_attachment/file/9/Portaria_Interministerial_n%C2%BA3.pdf


31. Quais ações a secretaria está realizando ou planejando para lidar com o
impacto orçamentário?

Com as Instituições Parceiras houve uma repactuação dos Termos de

Colaboração com base nos Decretos Municipais nº 13.920/2020 e

13.933/2020 e também na Lei Federal nº 14.020/2020, que instituiu o

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, autorizando a

suspensão/redução dos contratos de trabalho dos empregados. Os contratos

de Limpeza e Conservação e Cozinha seguiram a mesma orientação.

Anexos

Não informado

Reflexões sobre a gestão

32. Quais ações planejadas para 2020 deixaram de ser executadas ou
precisaram ser reformuladas em função da pandemia? Qual o impacto
financeiro envolvido?

1- DEF/SPAPEI - Dar término ao Programa Mais Alfabetização/2019 - impacto

diretamente no processo de alfabetização das turmas de 1º e 2º anos do Ensino

Fundamental; -Projeto Xadrez Escolar - atividades com os alunos, realização

dos campeonatos internos e do Festival no nal do ciclo. A formação com os

professores está sendo realizada online com duas turmas; - Projeto Viva seu

Voto - para turmas do 9º ano do Ensino Fundamental; - Projeto de Robótica -

realizado em 4 (quatro) escolas municipais; - Projeto Faça a sua Trilha - projeto

piloto com 1 escola municipal; - Projeto Realidade Virtual - projeto piloto com

1 escola municipal; - Participação da rede no Prêmio de Meio Ambiente

ArcelorMittal e Projeto Vida +Segura, ambos em parceria com a Supervisão de

Arte e Cultura/DPPF. 2- DEF/SEJA No contexto da pandemia, uma ação que

precisou ser reformulada foi a proposta de curso de formação para

pro ssionais da EJA (“Leituras freireanas na EJA: sujeitos e currículos”), em

parceria com a UFJF, sob a coordenação da profª Dra. Mariana Cassab e da

supervisora da SEJA/DEF/SSAPE/SE, Kátia Aquino, coadjuvadas pelos

membros do Grupo de Pesquisa, Prática e Estudo da Educação de Jovens e

Adultos – GRUPPEEJA/UFJF, sob o formato de curso de extensão da

Universidade Federal de Juiz de Fora. O curso, originalmente proposto e

aprovado no formato de extensão, para ocorrer presencialmente, foi

reestruturado para o formato de lives, por meio do Canal “Cadinho de Prosa”,

no Youtube. Na proposição inicial, seriam quatro encontros por semestre e, na

interação remota, passaram a ser apenas três (setembro, outubro e novembro).

O planejamento também previa um encontro por semestre, em escolas de

diferentes regiões, o que se inviabilizou, devido à pandemia. 3-

Acompanhamento e reuniões com as equipes escolares Tais ações não

deixaram de ocorrer, mas passaram a se delinear de forma alternada

presenciais, resguardadas as medidas de segurança, e remotamente com visitas

aos espaços virtuais de interlocução entre os atores escolares – direção,

coordenação, professores, alunos e comunidade, acompanhando o desenrolar

das ações propostas; reuniões remotas, previamente agendadas, com direção

e/ou coordenação. Neste quesito não houve impacto financeiro envolvido.



33. Em relação aos desafios e impactos causados pela pandemia, de modo
geral, quais recomendações e pontos de atenção a sua equipe deixa para a
próxima gestão que assumir a pasta em 2021?

Alguns pontos principais podem ser elencados quando o somos levados a

re etir sobre Pandemia e Educação. Muitos desa os se tornam gigantescos,

como por exemplo, a avaliação diagnóstica dos alunos/as. Há que se considerar

a expectativa de uma retomada das atividades presenciais, bem como todas os

contatos com o conhecimento proporcionados pelas mobilizações das escolas.

Continua no anexo abaixo.

Anexos

Programação_CFP_2020__1_.pdf

SINTESE_DE_ATIVIDADES_NA_PANDEMIA_-_PJF.pdf

DEI_Memorial_Supervisão_de_escolas_particulares__1_.pdf

Quadro_de_Dados___46_Instituições_Parceiras___2___2_.pdf

Levantamento_da_Rede_Fisica_das_Escolas_Ed._Infantil._4_e_5.pdf

Alteração_de_atendimento__de_4_e_5_anos_-_para_0_a_3_anos___1_.pdf

RESPOSTA-QUESTÃO_33.pdf

RELATÓRIO_FINAL_2020_SACFP_AÇÕES_E_ARTE_GRÁFICA_COM_ALTERACAO.pdf

34. Inclua também informações complementares àquelas registradas nas
perguntas anteriores.

Em relação às escolas pelas ações investidas e a possibilidade do ensino

híbrido, o ajuste será a reoordenação do cotidiano escolas. Já em relação às

Creches, pela especi cidade do tempo integral e não comportar o ensino

híbrido no momento do retorno há que se debruçar sobre qual será a melhor

opção no momento, de acordo com o cenário pandêmico.

Anexos

Não informado

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/suggestions_for_next_year_attachment/file/4/Programa%C3%A7%C3%A3o_CFP_2020__1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/suggestions_for_next_year_attachment/file/5/SINTESE_DE_ATIVIDADES_NA_PANDEMIA_-_PJF.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/suggestions_for_next_year_attachment/file/22/DEI_Memorial_Supervis%C3%A3o_de_escolas_particulares__1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/suggestions_for_next_year_attachment/file/23/Quadro_de_Dados___46_Institui%C3%A7%C3%B5es_Parceiras___2___2_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/suggestions_for_next_year_attachment/file/24/Levantamento_da_Rede_Fisica_das_Escolas_Ed._Infantil._4_e_5.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/suggestions_for_next_year_attachment/file/32/Altera%C3%A7%C3%A3o_de_atendimento__de_4_e_5_anos_-_para_0_a_3_anos___1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/suggestions_for_next_year_attachment/file/39/RESPOSTA-QUEST%C3%83O_33.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/covid/suggestions_for_next_year_attachment/file/57/RELAT%C3%93RIO_FINAL_2020_SACFP_A%C3%87%C3%95ES_E_ARTE_GR%C3%81FICA_COM_ALTERACAO.pdf


Memorial de Gestão da Educação Municipal
Formulário de Gestão Administrativa

As perguntas deste formulário referem-se às licitações, aos contratos, aos estoques e
a todo planejamento estratégico-administrativo da sua secretaria. Essas informações
são muito importantes para que a próxima gestão dê continuidade às ações e saiba
quais são as urgências, sobretudo para que o ano letivo não seja prejudicado.

Prestação de serviços, contratos e parcerias

1. Quais serviços da educação municipal são terceirizados?

Qual serviço é terceirizado?

Auxiliares de Serviços Gerais

Se houver, descreva o serviço.

Serviços de conservação, manutenção e limpeza nas escolas

municipais e Secretaria de Educação de Juiz de Fora

Qual o nome da empresa que atende ao serviço? (Se houver mais

de uma, escreva-as também aqui)

Especialy Terceirização Eirelli

Fornecedores

Não informado

Qual serviço é terceirizado?

Cozinheiros e ajudantes de cozinha

Se houver, descreva o serviço.

Serviços de cozinheiros e ajudantes de cozinha para atendimento nas

escolas municipais

Qual o nome da empresa que atende ao serviço? (Se houver mais

de uma, escreva-as também aqui)

Especialy Terceirização Eirelli

Fornecedores

Não informado

2. Quais são os contratos vigentes na Secretaria?

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato



Não informado

Anexos:

Contrato_Star.pdf

termo_aditivo_STAR_01.2016.237.pdf

Área do contrato

Locação de veículo

Identificação do contrato

01.2016.237

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de Veículo sem motorista, tipo automóvel sedan, com

capacidade para transporte de 4 passageiros + condutor, 3 volumes,

4 ou 5 portas, motor mínimo 1.4 ex, ar condicionado, direção

hidráulica e trio elétrico. Processo nº 9018/2016/05 - O contrato foi

renovado e está na SARH para que seja feita a publicação.

Data de vencimento

08/12/2020

Situação atual do contrato

Ativo - em processo de renovação - Termo ainda não publicado

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_CB_Map_-_ok.pdf

TERMODEPRORROGAÇÃOCBMAPSOLUÇÕESTECNOLÓGICAS__novo_.pdf

Área do contrato

Segurança

Identificação do contrato

01.2017.741

Descrição dos serviços e/ou produtos

Prestação de serviços de monitoramento de sistema de alarme na

Secretaria de Educação, Anexo, Centro de Formação de Professores,

Almoxarifado e Creche José Goretti

Data de vencimento

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/273/Contrato_Star.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1272/termo_aditivo_STAR_01.2016.237.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/274/Contrato_CB_Map_-_ok.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1260/TERMODEPRORROGA%C3%87%C3%83OCBMAPSOLU%C3%87%C3%95ESTECNOL%C3%93GICAS__novo_.pdf


09/06/2021

Situação atual do contrato

Ativo

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Reprocopia_copiadoras.pdf

TERMODEPRORROGACAOREPROCOPIAPANDEMIACOMREAJUSTE__1_.pdf

Área do contrato

Locação de Máquina copiadora

Identificação do contrato

01.2016.073

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de 04 máquinas copiadoras, conforme ata de registro de

preços nº 03.2015.664 sendo: 03 tipo 2A com cota de 2.000 cópias

mensais cada e 01 tipo 2E com cota de 10.000 cópias mensais

Data de vencimento

12/05/2021

Situação atual do contrato

Ativo

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Reprocopia_impressoras.pdf

TERMODEPRORROGAÇÃOEREAJUSTEREPROCÓPIA__2_.pdf

Área do contrato

Serviços de outsourcing de impressão

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/275/Contrato_Reprocopia_copiadoras.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1261/TERMODEPRORROGACAOREPROCOPIAPANDEMIACOMREAJUSTE__1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/276/Contrato_Reprocopia_impressoras.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1262/TERMODEPRORROGA%C3%87%C3%83OEREAJUSTEREPROC%C3%93PIA__2_.pdf


Identificação do contrato

01.2016.188

Descrição dos serviços e/ou produtos

Serviços de outsourcing de impressão, com fornecimento de

equipamentos novos, suporte técnico on-site, software para

gerenciamento centralizado dos equipamentos e trabalhos de

impressão, fornecimento de todos os suprimentos, consumíveis,

componentes e peças necessárias ao perfeito funcionamento da

solução, exceto papel, conforme ata de registro de preços nº

03.2016.438, sendo: 06 impressoras tipo 1A com cota mensal de

3.000 cópias e 02 Tipo 1B com cota mensal de 6.000 cópias cada.

Processo nº 9343/2015/03 - Encontra-se na Assessoria Jurídica para

renovação.

Data de vencimento

23/11/2020

Situação atual do contrato

Termo aditivo ainda não publicado

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Telealpha_-_ok.pdf

01.2016.132-06_-_Termo_aditivo_Telealpha.pdf

Área do contrato

Telefonia

Identificação do contrato

01.2016.132

Descrição dos serviços e/ou produtos

Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção, incluso de

peças e mão de obra, para sistema de voz (Central PABX).

Data de vencimento

01/07/2021

Situação atual do contrato

Ativo

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/277/Contrato_Telealpha_-_ok.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1449/01.2016.132-06_-_Termo_aditivo_Telealpha.pdf


Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

contrato_Telefonia_Claro_-_ok.pdf

01.2017.727-04_-_Termo_Aditivo_Claro.pdf

Área do contrato

Telefonia

Identificação do contrato

01.2017.727

Descrição dos serviços e/ou produtos

Prestação de serviços de telefonia xa e móvel, conforme Ata de

Registro de preços nº 03.2017.181

Data de vencimento

27/05/2021

Situação atual do contrato

Ativo

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Termo_Aditivo_ao_Contraro_Telemar.pdf

01.2018.174-04_-_Termo_Aditivo_Telemar.pdf

Área do contrato

Telefonia

Identificação do contrato

01.2018.174

Descrição dos serviços e/ou produtos

Prestação de serviços de linhas telefônicas incluindo a locação de

aparelhos telefônicos xos (Lote 01), linhas individuais (Lote 02), de

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/278/contrato_Telefonia_Claro_-_ok.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1273/01.2017.727-04_-_Termo_Aditivo_Claro.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/279/Termo_Aditivo_ao_Contraro_Telemar.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1274/01.2018.174-04_-_Termo_Aditivo_Telemar.pdf


acordo com as normas e regulamentos expedidos pela Agência

Nacional de Telecomunicações - ANATEL de serviço de telefonia xo

e serviço móvel pessoal (SMP), conforme Ata de registro de Preços nº

03.2018.395.

Data de vencimento

18/09/2021

Situação atual do contrato

Ativo

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Aldeias.pdf

termo_aditivo_aldeias.pdf

Área do contrato

Locação de Imóvel

Identificação do contrato

01.2014.209

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de imóvel para Funcionamento da Escola Municipal George

Rodenbach, situado à Av. Juiz de Fora, 667 - Bairro Grama

Data de vencimento

30/07/2022

Situação atual do contrato

Ativo

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Aline.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/280/Contrato_Aldeias.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1275/termo_aditivo_aldeias.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/281/Contrato_Aline.pdf


TERMO_DE_REAJUSTE_Aline.pdf

01.2014.236-06_-_Aline.pdf

Área do contrato

Locação de Imóvel

Identificação do contrato

01.2014.236

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de imóvel para funcionamento do CAEE-Sudeste, situado à

Rua da Bahia, nº 150 - Bairro Poço Rico.

Data de vencimento

31/10/2021

Situação atual do contrato

Ativo

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Allan_Kardec.pdf

termo_aditivo_alan_kardec.pdf

Área do contrato

Locação de Imóvel

Identificação do contrato

01.2014.041

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de imóvel para funcionamento da Escola Municipal

Professor Nilo Camilo Ayupe, situado na Rua Almirante Barroso, nº

155.

Data de vencimento

31/03/2024

Situação atual do contrato

Ativo

Fornecedor

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1263/TERMO_DE_REAJUSTE_Aline.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1450/01.2014.236-06_-_Aline.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/282/Contrato_Allan_Kardec.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1276/termo_aditivo_alan_kardec.pdf


Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Antonio_de_Paula_Proc_5234.pdf

01.2005.267_15_-_Antonio_de_Paula.pdf

Área do contrato

Locação de imóvel

Identificação do contrato

01.2005.267

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de imóvel para funcionamento do Anexo da Escola

Municipal Bon m, situado à rua Barão do Retiro, nº 148 - Bairro

Bon m. Processo nº 294/2006/07 - Encontra-se na Assessoria

Jurídica para renovação.

Data de vencimento

24/11/2020

Situação atual do contrato

Ativo - Aguardando publicação de termo aditivo

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Central_Diocesano.pdf

Área do contrato

Locação de imóvel

Identificação do contrato

01.2019.173

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de imóvel para funcionamento da Escola Municipal Maria

das Dores Dias Lizardo Ferreira Leite, situado à Rua Paulo Garcia,

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/283/Contrato_Antonio_de_Paula_Proc_5234.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1451/01.2005.267_15_-_Antonio_de_Paula.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/284/Contrato_Central_Diocesano.pdf


627 - Bairro Ben ca. Processo nº 9087/2019/01 - Encontra-se na

Assessoria Jurídica para renovação.

Data de vencimento

31/12/2020

Situação atual do contrato

Ativo - Aguardando renovação contratual

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Fabrica_Sao_Joao_Evangelista_-_Ok.pdf

termo_aditivo_fabrica_são_joao_evangelista.pdf

Área do contrato

Locação de Imóvel

Identificação do contrato

01.2007.197

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de imóvel para funcionamento da Escola Municipal Carolina

de Assis, situado à Rua Coronel Assis, 15 - Bairro Floresta

Data de vencimento

31/08/2022

Situação atual do contrato

Ativo

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Igreja_Batista.pdf

TERMO_DE_REAJUSTE_Igreja_Batista_do_Ipiranga.pdf

01.2006.067-22_-_igreja_batista.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/287/Contrato_Fabrica_Sao_Joao_Evangelista_-_Ok.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1277/termo_aditivo_fabrica_s%C3%A3o_joao_evangelista.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/285/Contrato_Igreja_Batista.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1264/TERMO_DE_REAJUSTE_Igreja_Batista_do_Ipiranga.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1452/01.2006.067-22_-_igreja_batista.pdf


Área do contrato

Locação de Imóvel

Identificação do contrato

01.2006.067

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de Imóvel para funcionamento do anexo da Escola Municipal

Jardim de Alá, situado à rua Capitão Antônio Carias, nº 36 - Bairro

Ipiranga. Processo nº 6334/2005/08 - Encontra-se na Assessoria

Jurídica para renovação.

Data de vencimento

31/12/2020

Situação atual do contrato

Ativo - Aguardando renovação contratual

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Maria_Marta.pdf

TERMO_DE_REAJUSTE_Maria_Marta.pdf

03.97.023-28_-_Termo_Aditivo_Maria_Marta.pdf

Área do contrato

Locação de Imóvel

Identificação do contrato

03.97.023

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de Imóvel para funcionamento da Escola Municipal Jardim

de Alá, situado à Rua Capitão Antônio Carias, nº 42 - Bairro Jardim

de Alá.

Data de vencimento

02/02/2021

Situação atual do contrato

Ativo

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/286/Contrato_Maria_Marta.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1265/TERMO_DE_REAJUSTE_Maria_Marta.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1453/03.97.023-28_-_Termo_Aditivo_Maria_Marta.pdf


Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Marilea.pdf

TERMO_DE_REAJUSTE_Mariléia.pdf

01.2018.143-02_-_Marileia.pdf

Área do contrato

Locação de Imóvel

Identificação do contrato

01.2018.143

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de Imóvel para funcionamento do anexo da Escola Municipal

Dr. Pedro Marques, situado à Rua São Francisco, 90 - Distrito de

Caeté.

Data de vencimento

31/12/2021

Situação atual do contrato

Ativo

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Marilza_Montin.pdf

TERMO_DE_REAJUSTE_Marilza.pdf

01.2014.159-05_-_Marilza.pdf

Área do contrato

Locação de Imóvel

Identificação do contrato

01.2014.159

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/288/Contrato_Marilea.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1266/TERMO_DE_REAJUSTE_Maril%C3%A9ia.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1454/01.2018.143-02_-_Marileia.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/289/Contrato_Marilza_Montin.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1267/TERMO_DE_REAJUSTE_Marilza.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1455/01.2014.159-05_-_Marilza.pdf


Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de imóvel para funcionamento do anexo da Escola Municipal

Maria Catarina Barbosa, situado à rua Yolanda Falci Rozani, Lote 03,

Quadra F - Residencial Miguel Marinho - Bairro Benfica.

Data de vencimento

01/09/2022

Situação atual do contrato

Ativo

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Mateus_Sixel.pdf

Termo_Aditivo_Mateus_Sixel.pdf

Área do contrato

Locação de Imóvel

Identificação do contrato

03.96.153

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de Imóvel para funcionamento da Escola Municipal Bon m,

situado à rua Américo Lobo, 1621.

Data de vencimento

01/03/2022

Situação atual do contrato

Ativo

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Nesia.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/290/Contrato_Mateus_Sixel.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1278/Termo_Aditivo_Mateus_Sixel.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/291/Contrato_Nesia.pdf


TERMO_DE_REAJUSTE_Nésia.pdf

01.2011.362-09_-_Nésia.pdf

Área do contrato

Locação de Imóvel

Identificação do contrato

01.2011.362

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de imóvel para funcionamento da Escola Municipal

Professor Paulo Rogério dos santos, situado à rua Coronel Quintão,

136 - Bairro Monte Castelo. Processo nº 11.794/2011/05 - Encontra-

se na Assessoria Jurídica para renovação.

Data de vencimento

31/12/2020

Situação atual do contrato

Ativo - aguardando renovação contratual

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Pattaya.pdf

TERMO_DE_REAJUSTE_Arquivo.pdf

Termo_Aditivo_-_arquivo_-_pattaya.pdf

Arquivo_-_MARIA_INÊS_DE_ANDRADE.pdf

Área do contrato

Locação de Imóvel

Identificação do contrato

01.2015.137

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de Imóvel para funcionamento do Arquivo de Memória da

Secretaria de Educação, situado à rua Marechal Deodoro, 230, salas

403, 404 e 603 - Bairro Centro. Processo nº 7316/2014/06 -

Encontra-se na Assessoria Jurídica para renovação.

Data de vencimento

24/10/2022

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1268/TERMO_DE_REAJUSTE_N%C3%A9sia.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1456/01.2011.362-09_-_N%C3%A9sia.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/292/Contrato_Pattaya.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1269/TERMO_DE_REAJUSTE_Arquivo.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1648/Termo_Aditivo_-_arquivo_-_pattaya.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1649/Arquivo_-_MARIA_IN%C3%8AS_DE_ANDRADE.pdf


Situação atual do contrato

Ativo

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Sao_Vicente_de_Paulo.pdf

TERMO_DE_REAJUSTE_Associação_São_Vicente.pdf

03.97.002-28_-_São_Vicente.pdf

Área do contrato

Locação de imóvel

Identificação do contrato

03.97.002

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de imóvel para funcionamento da Escola Municipal Catarina

Labouré, situado à rua São Mateus, 716 - Bairro São Mateus.

Processo nº 3911/1996/10 - Encontra-se na Assessoria Jurídica para

renovação.

Data de vencimento

31/12/2020

Situação atual do contrato

Ativo - Aguardando renovação contratual

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Contrato_Savi.pdf

Termo_aditivo_SAVI.pdf

Área do contrato

Locação de Imóvel

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/293/Contrato_Sao_Vicente_de_Paulo.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1270/TERMO_DE_REAJUSTE_Associa%C3%A7%C3%A3o_S%C3%A3o_Vicente.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1457/03.97.002-28_-_S%C3%A3o_Vicente.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/294/Contrato_Savi.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1279/Termo_aditivo_SAVI.pdf


Identificação do contrato

01.2010.362

Descrição dos serviços e/ou produtos

Locação de imóvel para funcionamento do CAEE Centro, situado à

rua Batista de Oliveira, 950 - Bairro Centro

Data de vencimento

20/10/2021

Situação atual do contrato

Ativo

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

01.2018.139_-_Contrato_Especialy.pdf

01.2018.139-04_-_Termo_aditivo.pdf

Área do contrato

Limpeza e Conservação

Identificação do contrato

01.2018.139

Descrição dos serviços e/ou produtos

Contratação de Auxiliares de Serviços Gerais para atender as

necessidades de conservação, manutenção e limpeza das áreas

internas e externas, de forma contínua, com o fornecimento de mão

de obra e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para atender

os setores administrativos da Secretaria de Educação, as escolas

municipais, bem como no caso da ampliação de outros equipamentos

futuros da rede municipal de ensino de Juiz de Fora, conforme

especificações do edital e anexos do Pregão Presencial nº 166/2018.

Data de vencimento

05/08/2021

Situação atual do contrato

Contrato com suspensão dos Auxiliares de Serviços Gerais 30 Horas

e de 20 horas. Manutenção dos Auxiliares de 44 horas com e sem

insalubridade. Termo Aditivo ainda não publicado.

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1434/01.2018.139_-_Contrato_Especialy.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1435/01.2018.139-04_-_Termo_aditivo.pdf


Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

Não informado

Área do contrato

Preparo de alimentos

Identificação do contrato

Processo nº 3440/2020

Descrição dos serviços e/ou produtos

Prestação de serviços especializados continuados de preparo de

alimentos para a Secretaria de Educação – SE. Contratação de 88

ajudantes de cozinha e 164 cozinheiras para atendimento às Escolas

Municipais Processo licitatório nalizado - Processo número

3440/2020 Empresa vencedora - Especialy Terceirização Eirelli

Data de vencimento

Não informado

Situação atual do contrato

Aguardando formalização contratual

Fornecedor

Não informado

A ferramenta de Contratos foi usada? Se sim, indique qual o

contrato

Não informado

Anexos:

CONTRATO_APX_MANUTENÇÃO.pdf

TERMO_ADITIVO_APX_MANUTENÇÃO.pdf

Área do contrato

Manutenção Rede Física

Identificação do contrato

01.2019.026

Descrição dos serviços e/ou produtos

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1445/CONTRATO_APX_MANUTEN%C3%87%C3%83O.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/contract/attachment/file/1446/TERMO_ADITIVO_APX_MANUTEN%C3%87%C3%83O.pdf


Prestação, sob demanda, de serviços continuados de pequenas obras

de reforma, adaptação e ampliação das edi cações e infraestrutura

nas Escolas Municipais, creches, CAEE´, Centro de Formação e sede

da Secretaria de Educação.

Data de vencimento

20/03/2021

Situação atual do contrato

Ativo

Fornecedor

Não informado

3. Quais são os termos de parceria e de fomento vigentes na
Secretaria?

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.001_Antonio_Vieira_Tavares.pdf

05.2018.001-02_Antonio_Vieira_Tavares.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche),primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.001 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 174 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Antônio

Vieira Tavares, com sede na Rua Sebastião Garcia, 900, Bairro

Ben ca, CEP 36.091-970, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por

um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido

prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim,

ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado por

mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo de

Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.001/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.001/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/169/05.2018.001_Antonio_Vieira_Tavares.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/170/05.2018.001-02_Antonio_Vieira_Tavares.pdf


Termo de Colaboração nº 05.2018.001/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.001/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$1.041.953,76

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.002_Armando_de_Moraes_Sarmento.pdf

05.2018.002-02_Armando_de_Moraes_Sarmento.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche),primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.002 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 89 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Armando

de Moraes Sarmento, com sede na Rua Edgar Paiva, 145, Bairro

Cerâmica, CEP 36.080-280, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado

por um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido

prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim,

ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado por

mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo de

Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.002/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.002/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.002/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.002/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/171/05.2018.002_Armando_de_Moraes_Sarmento.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/172/05.2018.002-02_Armando_de_Moraes_Sarmento.pdf


Qual é o valor da parceria?

R$532.953,36

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.003_Celsa_Moreira_de_Souza.pdf

05.2018.003-02_Celsa_Moreira_de_Souza.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche),primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.003 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 84 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Celsa

Moreira de Souza, com sede na Rua Antônio da Silva, 144, Bairro

Barbosa Lage, CEP 36.085-090, Juiz de Fora/MG. O Termo foi

rmado por um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo

sido prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda

assim, ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado

por mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo

de Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.003/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.003/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.003/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.003/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$503.012,16

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/173/05.2018.003_Celsa_Moreira_de_Souza.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/174/05.2018.003-02_Celsa_Moreira_de_Souza.pdf


Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.004_Clelia_Gervasio_Scafuto.pdf

05.2018.004-02_Clelia_Gervasio_Scafuto.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche),primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.004 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 94 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Clélia

Gervásio Scafuto, com sede na Rua Altivo Halfeld, s/nº, Bairro Vila

Ideal, CEP 36.020-550, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por um

período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido prorrogado

por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim, ao final desse

período, existe a possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses.

Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: -

2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.004/01 - aditivo de

reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.004/02 - aditivo de prorrogação da vigência

e reajuste do percentual pago por criança atendida; Termo de

Colaboração nº 05.2018.004/03 - aditivo da redução motivada da

contraprestação; Termo de Colaboração nº 05.2018.004/04 - aditivo

da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$562.894,56

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/175/05.2018.004_Clelia_Gervasio_Scafuto.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/176/05.2018.004-02_Clelia_Gervasio_Scafuto.pdf


Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.005_Duque_de_Caxias.pdf

05.2018.005-02_Duque_de_Caxias.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche),primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.005 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 70 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Duque

de Caxias, com sede na Rua Antônio Guimarães Peralva, s/nº, Bairro

Jóquei Clube II, CEP 36.085-170, Juiz de Fora/MG. O Termo foi

rmado por um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo

sido prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda

assim, ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado

por mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo

de Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.005/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.005/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.005/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.005/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$419.176,80

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/177/05.2018.005_Duque_de_Caxias.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/178/05.2018.005-02_Duque_de_Caxias.pdf


Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.006_Eneida_de_Carvalho_Carapinha.pdf

05.2018.006-02_Eneidade_de_Carvalho_Carapinha.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche),primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.006 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 135 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Eneida

de Carvalho Carapinha, com sede na Rua Rômulo Ribeiro de Castro,

50, Bairro Santa Rita de Cássia, CEP 36.051-290, Juiz de Fora/MG. O

Termo foi rmado por um período de 24 meses, a partir de

22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24 meses a partir de

22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período, existe a

possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados

os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.006/01 - aditivo de reajuste do percentual

pago por criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº

05.2018.006/02 - aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do

percentual pago por criança atendida; Termo de Colaboração nº

05.2018.006/03 - aditivo da redução motivada da contraprestação;

Termo de Colaboração nº 05.2018.006/04 - aditivo da alteração

motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$808.412,40

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/179/05.2018.006_Eneida_de_Carvalho_Carapinha.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/180/05.2018.006-02_Eneidade_de_Carvalho_Carapinha.pdf


Anexos:

05.2018.007_Conego_Francisco.pdf

05.2018.007-02_Conego_Francisco.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche),primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.007 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 201 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Cônego

Francisco Maximiano de Oliveira, com sede na Rua Halfeld, 1174,

Centro, CEP 36016-000, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por

um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido

prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim,

ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado por

mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo de

Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.007/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.007/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.007/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.007/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$1.203.636,24

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.008_Ipiranga.pdf

05.2018.008-02_Ipiranga.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/181/05.2018.007_Conego_Francisco.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/182/05.2018.007-02_Conego_Francisco.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/183/05.2018.008_Ipiranga.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/184/05.2018.008-02_Ipiranga.pdf


Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche),primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.008 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 104 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Ipiranga,

com sede na Avenida Darcy Vargas, 940, Bairro Ipiranga, CEP

36.031-100, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por um período

de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais

24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período,

existe a possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram

realizados os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.008/01 - aditivo de reajuste do

percentual pago por criança atendida. - 2020 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.008/02 - aditivo de prorrogação da vigência

e reajuste do percentual pago por criança atendida; Termo de

Colaboração nº 05.2018.008/03 - aditivo da redução motivada da

contraprestação; Termo de Colaboração nº 05.2018.008/04 - aditivo

da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$622.776,96

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.009_Jose_Herculano_da_Cruz.pdf

05.2018.009-02_Jose_Herculano_da_Cruz.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche),primeira etapa da

Educação Básica

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/185/05.2018.009_Jose_Herculano_da_Cruz.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/186/05.2018.009-02_Jose_Herculano_da_Cruz.pdf


Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.009 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 120 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária José

Herculano da Cruz, com sede na Travessa José Maria dos Reis, 505,

Bairro Santa Cruz, CEP 36.088-090, Juiz de Fora/MG. O Termo foi

rmado por um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo

sido prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda

assim, ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado

por mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo

de Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.009/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.009/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.009/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.009/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$718.588,80

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.010_Linhares.pdf

05.2018.010-02_Linhares.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche),primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/187/05.2018.010_Linhares.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/188/05.2018.010-02_Linhares.pdf


fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.010 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 155 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária de

Linhares, com sede na Rua Diva Garcia, s/nº, Bairro Linhares, CEP

36.060-300, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por um período

de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais

24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período,

existe a possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram

realizados os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.010/01 - aditivo de reajuste do

percentual pago por criança atendida. - 2020 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.010/02 - aditivo de prorrogação da vigência

e reajuste do percentual pago por criança atendida; Termo de

Colaboração nº 05.2018.010/03 - aditivo da redução motivada da

contraprestação; Termo de Colaboração nº 05.2018.010/04 - aditivo

da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$928.177,20

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Afonso_Maria_de_Paiva.pdf

Plano_de_Trabalho_Afonso_Maria_de_Paiva.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Antônio Maria de Paiva

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/23/Termo_de_Fomento_Afonso_Maria_de_Paiva.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/24/Plano_de_Trabalho_Afonso_Maria_de_Paiva.pdf


para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 27.920,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Almerinda_de_Oliveira_Tavares.docx

Plano_de_Trabalho_Almerinda_de_Oliveira_Tavares.doc

Qual o objetivo da parceria?

repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Almerinda de Oliveira Tavares

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 9.520,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Antonino_Lessa.docx

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/25/Termo_de_Fomento_Almerinda_de_Oliveira_Tavares.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/26/Plano_de_Trabalho_Almerinda_de_Oliveira_Tavares.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/27/Termo_de_Fomento_Antonino_Lessa.docx


Plano_de_Trabalho_Antonino_Lessa.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Dr. Antonino Lessa

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 35.850,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Bom_Pastor.docx

Plano_de_Trabalho_Bom_Pastor.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Bom Pastor

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 24.480,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/28/Plano_de_Trabalho_Antonino_Lessa.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/29/Termo_de_Fomento_Bom_Pastor.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/30/Plano_de_Trabalho_Bom_Pastor.doc


Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_CAEE_Centro.docx

Plano_de_Trabalho_CAEE_Centro.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

CAEE Centro

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 12.000,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_CAEE_Leste.docx

Plano_de_Trabalho_CAEE_Leste.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

CAEE Leste

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/31/Termo_de_Fomento_CAEE_Centro.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/32/Plano_de_Trabalho_CAEE_Centro.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/33/Termo_de_Fomento_CAEE_Leste.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/34/Plano_de_Trabalho_CAEE_Leste.docx


Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 12.000,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_CAEE_Oeste.docx

Plano_de_Trabalho_CAEE_Oeste.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

CAEE Oeste/Sudeste

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 12.000,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/35/Termo_de_Fomento_CAEE_Oeste.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/36/Plano_de_Trabalho_CAEE_Oeste.docx


Anexos:

Termo_de_Fomento_CAEE_Sul.docx

Plano_de_Trabalho_CAEE_Sul.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

CAEE Sul

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 12.000,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Cássio_Vieira_Marques.docx

Plano_de_Trabalho_Cássio_Vieira_Marques.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Dr. Cássio Vieira Marques

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/37/Termo_de_Fomento_CAEE_Sul.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/38/Plano_de_Trabalho_CAEE_Sul.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/39/Termo_de_Fomento_C%C3%A1ssio_Vieira_Marques.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/40/Plano_de_Trabalho_C%C3%A1ssio_Vieira_Marques.doc


R$ 37.990,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Menelick_de_Carvalho.docx

Plano_de_Trabalho_Menelick_de_Carvalho.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Dr. Menelick de Carvalho

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 26.075,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Elpidio_Correa_Farias.docx

Plano_de_Trabalho_Elpídio_Corrêa_Farias.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/41/Termo_de_Fomento_Menelick_de_Carvalho.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/42/Plano_de_Trabalho_Menelick_de_Carvalho.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/43/Termo_de_Fomento_Elpidio_Correa_Farias.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/44/Plano_de_Trabalho_Elp%C3%ADdio_Corr%C3%AAa_Farias.doc


Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Elpídio Corrêa Farias

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 18.865,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Gabriel_Gonçalves.docx

Plano_de_Trabalho_Gabriel_Gonçalves.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Gabriel Gonçalves da Silva

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 30.435,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/45/Termo_de_Fomento_Gabriel_Gon%C3%A7alves.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/46/Plano_de_Trabalho_Gabriel_Gon%C3%A7alves.docx


Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Ipiranga.docx

Plano_de_Trabalho_Ipiranga.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Ipiranga

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 33.680,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Thereza_Falci.docx

Plano_de_Trabalho_Thereza_Falci.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Professora Thereza Falci

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/47/Termo_de_Fomento_Ipiranga.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/48/Plano_de_Trabalho_Ipiranga.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/49/Termo_de_Fomento_Thereza_Falci.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/50/Plano_de_Trabalho_Thereza_Falci.doc


compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 46.140,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Jerônimo_Vieira_Tavares.docx

Plano_de_Trabalho_Jerônimo_Vieira_Tavares.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Jerônimo Vieira Tavares

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 10.135,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Belmira_Duarte_Dias.docx

Plano_de_Trabalho_Belmira_Duarte_Dias.doc

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/51/Termo_de_Fomento_Jer%C3%B4nimo_Vieira_Tavares.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/52/Plano_de_Trabalho_Jer%C3%B4nimo_Vieira_Tavares.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/53/Termo_de_Fomento_Belmira_Duarte_Dias.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/54/Plano_de_Trabalho_Belmira_Duarte_Dias.doc


Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Belmira Duarte Dias

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 22.875,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Jesus_de_Oliveira.docx

Plano_de_Trabalho_Jesus_de_Oliveira.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Jesus de Oliveira

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 41.725,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/55/Termo_de_Fomento_Jesus_de_Oliveira.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/56/Plano_de_Trabalho_Jesus_de_Oliveira.doc


Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_João_Guimarães_Rosa.docx

Plano_de_Trabalho_João_Guimarães_Rosa.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. João Guimarães Rosa

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 20.370,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Plano_de_Trabalho_Clotilde_Peixoto_Hargreaves.doc

Termo_de_Fomento_Clotilde_Peixoto_Hargreaves.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Clotilde peixoto Hargreaves

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/57/Termo_de_Fomento_Jo%C3%A3o_Guimar%C3%A3es_Rosa.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/58/Plano_de_Trabalho_Jo%C3%A3o_Guimar%C3%A3es_Rosa.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/61/Plano_de_Trabalho_Clotilde_Peixoto_Hargreaves.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/62/Termo_de_Fomento_Clotilde_Peixoto_Hargreaves.docx


NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 28.400,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Helena_de_Almeida_Fernandes.docx

Plano_de_Trabalho_Helena_de_Almeida_Fernandes.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Helena de Almeida Fernandes

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 13.600,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não.

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/63/Termo_de_Fomento_Helena_de_Almeida_Fernandes.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/64/Plano_de_Trabalho_Helena_de_Almeida_Fernandes.doc


Termo_de_Fomento_João_Panisset__Prof._.docx

Plano_de_Trabalho_João_Panisset.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Professor João Panisset

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 31.325,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Reynaldo_de_Andrade.docx

Plano_de_Trabalho_Reynaldo_de_Andrade.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Professor Reynaldo de Andrade

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 13.040,00

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/59/Termo_de_Fomento_Jo%C3%A3o_Panisset__Prof._.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/60/Plano_de_Trabalho_Jo%C3%A3o_Panisset.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/65/Termo_de_Fomento_Reynaldo_de_Andrade.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/66/Plano_de_Trabalho_Reynaldo_de_Andrade.doc


Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Tancredo_Neves.docx

Plano_de_Trabalho_Tancredo_Neves.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Presidente Tancredo Neves

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 62.755,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Arllete_Bastos_de_Magalhães.docx

Plano_de_Trabalho_Arllete_Bastos.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Arllette Bastos de Magalhães

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/67/Termo_de_Fomento_Tancredo_Neves.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/68/Plano_de_Trabalho_Tancredo_Neves.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/69/Termo_de_Fomento_Arllete_Bastos_de_Magalh%C3%A3es.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/70/Plano_de_Trabalho_Arllete_Bastos.doc


Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 44.095,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Maria_José_Villela.docx

Plano_de_Trabalho_Maria_José_Villela.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Maria José Villela

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 17.760,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/71/Termo_de_Fomento_Maria_Jos%C3%A9_Villela.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/72/Plano_de_Trabalho_Maria_Jos%C3%A9_Villela.doc


Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Ilva_de_Melo_Reis.docx

Plano_de_Trabalho_Ilva_de_Melo_Reis.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Ilva de Melo Reis

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 14.640,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Jardim_de_Alá.docx

Plano_de_Trabalho_Jardim_de_Alá.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Jardim de Alá

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/73/Termo_de_Fomento_Ilva_de_Melo_Reis.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/74/Plano_de_Trabalho_Ilva_de_Melo_Reis.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/75/Termo_de_Fomento_Jardim_de_Al%C3%A1.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/76/Plano_de_Trabalho_Jardim_de_Al%C3%A1.doc


Qual é o valor da parceria?

R$ 21.750,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Manuel_Bandeira.docx

Plano_de_Trabalho_Manuel_Bandeira.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Manuel Bandeira

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 33.830,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Maria_Catarina_Barbosa.docx

Plano_de_Trabalho_Maria_Catarina_Barbosa.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/77/Termo_de_Fomento_Manuel_Bandeira.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/78/Plano_de_Trabalho_Manuel_Bandeira.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/79/Termo_de_Fomento_Maria_Catarina_Barbosa.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/80/Plano_de_Trabalho_Maria_Catarina_Barbosa.doc


Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Maria Catarina Barbosa

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 45.360,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Marlene_Barros.docx

Plano_de_Trabalho_Marlene_Barros.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Professora Marlene Barros

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 32.800,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/81/Termo_de_Fomento_Marlene_Barros.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/82/Plano_de_Trabalho_Marlene_Barros.docx


Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Nilo_Camilo_Ayupe.docx

Plano_de_Trabalho_Nilo_Camilo_Ayupe.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Professor Nilo Camilo Ayupe

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 30.080,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Oscar_Schmidt.docx

Plano_de_Trabalho_Oscar_Schmidt.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Professor Oscar Schmidt

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/83/Termo_de_Fomento_Nilo_Camilo_Ayupe.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/84/Plano_de_Trabalho_Nilo_Camilo_Ayupe.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/85/Termo_de_Fomento_Oscar_Schmidt.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/86/Plano_de_Trabalho_Oscar_Schmidt.docx


e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 35.030,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Pedro_Marques.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Dr. Pedro Marques

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 13.515,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Carlos_Drumond_de_Andrade.docx

Plano_de_Trabalho_Carlos_Drumond_de_Andrade.doc

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/87/Termo_de_Fomento_Pedro_Marques.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/88/Termo_de_Fomento_Carlos_Drumond_de_Andrade.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/89/Plano_de_Trabalho_Carlos_Drumond_de_Andrade.doc


Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Carlos Drummond de Andrade

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 41.865,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Paulo_Japyassu.docx

Plano_de_Trabalho_Paulo_Japyassu.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Dr. Paulo Japyassu

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 20.170,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/90/Termo_de_Fomento_Paulo_Japyassu.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/91/Plano_de_Trabalho_Paulo_Japyassu.doc


Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Irineu_Guimarães.docx

Plano_de_Trabalho_Irineu_Guimarães.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Amigos da Escola Municipal Professor Irineu Guimarães

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 13.520,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Antônio_Carlos_Fagundes.docx

Plano_de_Trabalho_Antônio_Carlos_Fagundes.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Antônio Carlos Fagundes

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/92/Termo_de_Fomento_Irineu_Guimar%C3%A3es.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/93/Plano_de_Trabalho_Irineu_Guimar%C3%A3es.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/94/Termo_de_Fomento_Ant%C3%B4nio_Carlos_Fagundes.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/95/Plano_de_Trabalho_Ant%C3%B4nio_Carlos_Fagundes.doc


NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 54.030,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Padre_Caetano.docx

Plano_de_Trabalho_Padre_Caetano.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Padre Caetano

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 16.280,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/96/Termo_de_Fomento_Padre_Caetano.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/97/Plano_de_Trabalho_Padre_Caetano.doc


Termo_de_Fomento_Santa_Cândida.docx

Plano_de_Trabalho_Santa_Cândida.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Santa Cândida

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 45.900,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Santa_Cecília.docx

Plano_de_Trabalho_Santa_Cecília.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Santa Cecília

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 22.945,00

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/98/Termo_de_Fomento_Santa_C%C3%A2ndida.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/99/Plano_de_Trabalho_Santa_C%C3%A2ndida.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/100/Termo_de_Fomento_Santa_Cec%C3%ADlia.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/101/Plano_de_Trabalho_Santa_Cec%C3%ADlia.doc


Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Santana_Itatiaia.docx

Plano_de_Trabalho_Santana_Itatiaia.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Santana Itatiaia

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 16.560,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Theodoro_Frederico_Mussel.docx

Plano_de_Trabalho_Theodoro_Frederico_Mussel.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Theodoro Frederico Mussel

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/102/Termo_de_Fomento_Santana_Itatiaia.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/103/Plano_de_Trabalho_Santana_Itatiaia.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/104/Termo_de_Fomento_Theodoro_Frederico_Mussel.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/105/Plano_de_Trabalho_Theodoro_Frederico_Mussel.doc


Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 21.905,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Dilermando_Cruz_Filho.docx

Plano_de_trabalho_Dilermando_Cruz_Filho.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Prefeito Dilermando Cruz Filho

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 42.945,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/106/Termo_de_Fomento_Dilermando_Cruz_Filho.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/107/Plano_de_trabalho_Dilermando_Cruz_Filho.docx


Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Lions_Centro.docx

Plano_de_Trabalho_Lions_Centro_do_Bairro_Graminha.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Lions Centro

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 14.150,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Santa_Catarina_Labouré.docx

Plano_de_Trabalho_Santa_Catarina_Labouré.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Santa Catarina Laboure

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/108/Termo_de_Fomento_Lions_Centro.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/109/Plano_de_Trabalho_Lions_Centro_do_Bairro_Graminha.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/110/Termo_de_Fomento_Santa_Catarina_Labour%C3%A9.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/111/Plano_de_Trabalho_Santa_Catarina_Labour%C3%A9.doc


Qual é o valor da parceria?

R$ 21.680,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Dilermando_Martins.docx

Plano_de_Trabalho_Dilermando_Martins.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Dilermando Martins

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 32.145,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Alvaro_Braga.docx

Plano_de_Trabalho_Alvaro_Braga.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/112/Termo_de_Fomento_Dilermando_Martins.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/113/Plano_de_Trabalho_Dilermando_Martins.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/114/Termo_de_Fomento_Alvaro_Braga.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/115/Plano_de_Trabalho_Alvaro_Braga.docx


Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Álvaro Braga de Araújo

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 26.860,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Raymundo_Hargreaves.docx

Plano_de_Trabalho_Raymundo_Hargreaves.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Vereador Raymundo Hargreaves

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 28.405,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/116/Termo_de_Fomento_Raymundo_Hargreaves.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/117/Plano_de_Trabalho_Raymundo_Hargreaves.doc


Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Aurea_Bicalho.docx

Plano_de_Trabalho_Áurea_Bicalho.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Áurea Bicalho

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 63.695,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Carolina_de_Assis.docx

Plano_de_Trabalho_Carolina_de_Assis.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Carolina de Assis

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/118/Termo_de_Fomento_Aurea_Bicalho.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/119/Plano_de_Trabalho_%C3%81urea_Bicalho.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/120/Termo_de_Fomento_Carolina_de_Assis.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/121/Plano_de_Trabalho_Carolina_de_Assis.docx


e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 22.480,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Adhemar_Resende.docx

Plano_de_Trabalho_Adhemar_Rezende.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Dr. Ademar Resende de Andrade

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 46.255,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Fernão_Dias_Paes.docx

Plano_de_Trabalho_Fernão_Dias.doc

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/122/Termo_de_Fomento_Adhemar_Resende.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/123/Plano_de_Trabalho_Adhemar_Rezende.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/124/Termo_de_Fomento_Fern%C3%A3o_Dias_Paes.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/125/Plano_de_Trabalho_Fern%C3%A3o_Dias.doc


Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Fernão Dias Paes

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 49.050,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Maria_da_Dores.docx

Plano_de_Trabalho_Maria_das_Dores_Lizardo.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Professora Maria das Dores Lizardo Leite

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 27.520,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/126/Termo_de_Fomento_Maria_da_Dores.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/127/Plano_de_Trabalho_Maria_das_Dores_Lizardo.docx


Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Tia_Glorinha.docx

Plano_de_Trabalho_Tia_Glorinha.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Tia Glorinha

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 11.600,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Amélia_Mascarenhas2.docx

Plano_de_Trabalho_Amélia_Mascarenhas.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Amélia Mascarenhas

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/128/Termo_de_Fomento_Tia_Glorinha.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/129/Plano_de_Trabalho_Tia_Glorinha.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/130/Termo_de_Fomento_Am%C3%A9lia_Mascarenhas2.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/131/Plano_de_Trabalho_Am%C3%A9lia_Mascarenhas.docx


NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 47.310,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Amélia_Pires.docx

Plano_de_Trabalho_Amélia_Pires.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Amélia Pires

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 20.005,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/132/Termo_de_Fomento_Am%C3%A9lia_Pires.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/133/Plano_de_Trabalho_Am%C3%A9lia_Pires.doc


Termo_de_Fomento_Emílio_Esteves.docx

Plano_de_Trabalho_Emílio_Esteves.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Cel. Emílio Esteves dos Reis

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 16.210,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Áurea_Nardelli.docx

Plano_de_Trabalho_Áurea_Nardelli.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Professora Áurea Nardelli

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 22.460,00

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/134/Termo_de_Fomento_Em%C3%ADlio_Esteves.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/135/Plano_de_Trabalho_Em%C3%ADlio_Esteves.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/136/Termo_de_Fomento_%C3%81urea_Nardelli.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/137/Plano_de_Trabalho_%C3%81urea_Nardelli.doc


Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_São_Geraldo.docx

Plano_de_Trabalho_São_Geraldo.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. São Geraldo

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 20.400,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_União_da_Betânia.docx

Plano_de_Trabalho_União_da_Betânia.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. União da Betânia

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/138/Termo_de_Fomento_S%C3%A3o_Geraldo.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/139/Plano_de_Trabalho_S%C3%A3o_Geraldo.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/140/Termo_de_Fomento_Uni%C3%A3o_da_Bet%C3%A2nia.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/141/Plano_de_Trabalho_Uni%C3%A3o_da_Bet%C3%A2nia.doc


Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 46.590,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Gilberto_de_Alencar.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Gilberto de Alencar

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 18.430,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/142/Termo_de_Fomento_Gilberto_de_Alencar.docx


Anexos:

Termo_de_Fomento_João_Evangelista.docx

Plano_de_Trabalho_João_Evangelista.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. João Evangelista de Assis

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 15.010,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Marcos_Freesz__Ver._.docx

Plano_de_Trabalho_Marcos_Freesz.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Vereador Marcos Freesz

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/143/Termo_de_Fomento_Jo%C3%A3o_Evangelista.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/144/Plano_de_Trabalho_Jo%C3%A3o_Evangelista.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/145/Termo_de_Fomento_Marcos_Freesz__Ver._.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/146/Plano_de_Trabalho_Marcos_Freesz.doc


R$ 38.335,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Paulo_Rogério.docx

Plano_de_Trabalho_Paulo_Rogério.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Professor Paulo Rogério dos Santos

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 18.560,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Quilombro_dos_Palmares.docx

Plano_de_Trabalho_Quilombro_dos_Palmares.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/147/Termo_de_Fomento_Paulo_Rog%C3%A9rio.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/148/Plano_de_Trabalho_Paulo_Rog%C3%A9rio.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/149/Termo_de_Fomento_Quilombro_dos_Palmares.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/150/Plano_de_Trabalho_Quilombro_dos_Palmares.docx


Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Quilombo dos Plamares

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 48.650,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Nubia_Pereira_Magalhães_Gomes.docx

Plano_de_Trabalho_Nubia_Pereira_Magalhaes_Gomes.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

CAIC |Professora Nubia Pereira Magalhães Gomes

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 85.265,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/151/Termo_de_Fomento_Nubia_Pereira_Magalh%C3%A3es_Gomes.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/152/Plano_de_Trabalho_Nubia_Pereira_Magalhaes_Gomes.doc


Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Camilo_Guedes.docx

Plano_de_Trabalho_Camilo_Guedes.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Camilo Guedes

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 32.530,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Henrique_José_de_Souza.docx

Plano_de_Trabalho_Henrique_José_de_Souza.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Henrique José de Souza

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/153/Termo_de_Fomento_Camilo_Guedes.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/154/Plano_de_Trabalho_Camilo_Guedes.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/155/Termo_de_Fomento_Henrique_Jos%C3%A9_de_Souza.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/156/Plano_de_Trabalho_Henrique_Jos%C3%A9_de_Souza.doc


compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 44.875,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Pedro_Nagib_Nasser.docx

Plano_de_Trabalho_Pedro_Nagib.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Pedro Nagib Nasser

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 20.885,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Carlos_Alberto_Marques.docx

Plano_de_Trabalho_Carlos_Alberto_Marques.docx

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/157/Termo_de_Fomento_Pedro_Nagib_Nasser.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/158/Plano_de_Trabalho_Pedro_Nagib.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/159/Termo_de_Fomento_Carlos_Alberto_Marques.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/160/Plano_de_Trabalho_Carlos_Alberto_Marques.docx


Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Professor Carlos Alberto Marques

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 16.080,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Edith_Merey.docx

Plano_de_Trabalho_Edith_Merhey.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. EMEI Profesora Edith Merhey

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 29.930,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/161/Termo_de_Fomento_Edith_Merey.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/162/Plano_de_Trabalho_Edith_Merhey.doc


Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Eunice_Alves_Vieira.docx

Plano_de_Trabalho_Eunice_Alves.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M.Professora Eunice Alves Vieira

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 35.760,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Helyon_de_Oliveira.docx

Plano_de_Trabalho_Helyon_de_Oliveira.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Professor Helyon de Oliveira

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/163/Termo_de_Fomento_Eunice_Alves_Vieira.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/164/Plano_de_Trabalho_Eunice_Alves.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/165/Termo_de_Fomento_Helyon_de_Oliveira.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/166/Plano_de_Trabalho_Helyon_de_Oliveira.doc


NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 43.660,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Álvaro_Lins.docx

Plano_de_Trabalho_Alvaro_Lins.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. Alvaro Lins

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 51.225,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/167/Termo_de_Fomento_%C3%81lvaro_Lins.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/168/Plano_de_Trabalho_Alvaro_Lins.docx


05.2018.011_Maria_Nazareth_Nogueira.pdf

05.2018.011-02_Maria_Nazareth_Nogueira.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.011 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 94 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Maria

Nazareth Nogueira com sede na Rua Nazira Mattar de Freitas, 333,

Bairro Monte Castelo, CEP 36.081-230, Juiz de Fora/MG. O Termo

foi rmado por um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018,

tendo sido prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020.

Ainda assim, ao nal desse período, existe a possibilidade de ser

prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados os seguintes

aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração

nº 05.2018.011/01 - aditivo de reajuste do percentual pago por

criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº 05.2018.011/02

- aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do percentual pago

por criança atendida; Termo de Colaboração nº 05.2018.011/03 -

aditivo da redução motivada da contraprestação; Termo de

Colaboração nº 05.2018.011/04 - aditivo da alteração motivada da

contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$562.894,56

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.012_Nossa_Senhora_de_Fatima.pdf

05.2018.012-02_Nossa_Senhora_de_Fatima.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/189/05.2018.011_Maria_Nazareth_Nogueira.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/190/05.2018.011-02_Maria_Nazareth_Nogueira.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/191/05.2018.012_Nossa_Senhora_de_Fatima.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/192/05.2018.012-02_Nossa_Senhora_de_Fatima.pdf


Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.012 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 92 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Nossa

Senhora de Fátima, com sede na Rua Padre Acácio Duarte, s/nº,

Bairro Retiro/Jardim Esperança, CEP 36.072-000, Juiz de Fora/MG.

O Termo foi rmado por um período de 24 meses, a partir de

22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24 meses a partir de

22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período, existe a

possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados

os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.012/01 - aditivo de reajuste do percentual

pago por criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº

05.2018.012/02 - aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do

percentual pago por criança atendida; Termo de Colaboração nº

05.2018.012/03 - aditivo da redução motivada da contraprestação;

Termo de Colaboração nº 05.2018.012/04 - aditivo da alteração

motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$550.918,08

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.013_Prof._Denise_dos_Santos.pdf

05.2018.013-02_Prof._Denise_dos_Santos.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/193/05.2018.013_Prof._Denise_dos_Santos.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/194/05.2018.013-02_Prof._Denise_dos_Santos.pdf


Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.013 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 103 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária

Professora Denise dos Santos, com sede na Rua Bady Geara, 1065,

Bairro Santa E gênia, CEP 36.032-000, Juiz de Fora/MG. O Termo foi

rmado por um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo

sido prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda

assim, ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado

por mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo

de Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.013/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.013/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.013/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.013/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$616.788,72

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.014_Prof._Maria_de_Lourdes_Rezende.pdf

05.2018.014-02_Prof._Maria_de_Lourdes_Rezende.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/195/05.2018.014_Prof._Maria_de_Lourdes_Rezende.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/196/05.2018.014-02_Prof._Maria_de_Lourdes_Rezende.pdf


Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.014 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 130 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária

Professora Maria de Lourdes Rezende, com sede na Avenida

Ibitiguaia, 1240, Bairro Santa Luzia, CEP 36.031-000, Juiz de

Fora/MG. O Termo foi rmado por um período de 24 meses, a partir

de 22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24 meses a partir de

22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período, existe a

possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados

os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.014/01 - aditivo de reajuste do percentual

pago por criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº

05.2018.014/02 - aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do

percentual pago por criança atendida; Termo de Colaboração nº

05.2018.014/03 - aditivo da redução motivada da contraprestação;

Termo de Colaboração nº 05.2018.014/04 - aditivo da alteração

motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$778.471,20

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.015_Sanderes_dos_Santos.pdf

05.2018.015-02_Sanderes_dos_Santos.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/197/05.2018.015_Sanderes_dos_Santos.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/198/05.2018.015-02_Sanderes_dos_Santos.pdf


Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.015 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 50 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Sanderes

dos Santos, com sede na Avenida Antônio Miranda, 337, Bairro Vila

Ideal, CEP 36.020-510, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por um

período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido prorrogado

por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim, ao final desse

período, existe a possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses.

Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: -

2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.015/01 - aditivo de

reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.015/02 - aditivo de prorrogação da vigência

e reajuste do percentual pago por criança atendida; Termo de

Colaboração nº 05.2018.015/03 - aditivo da redução motivada da

contraprestação; Termo de Colaboração nº 05.2018.015/04 - aditivo

da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$299.412,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.016_Leila_de_Mello_Favero.pdf

05.2018.016-02_Leila_de_Mello_Fávero.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.016 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/199/05.2018.016_Leila_de_Mello_Favero.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/200/05.2018.016-02_Leila_de_Mello_F%C3%A1vero.pdf


AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 110 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Leila de

Mello Fávero, com sede na Avenida Presidente Costa e Silva, 1989,

Bairro São Pedro, CEP 36.037-000, Juiz de Fora/MG. O Termo foi

rmado por um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo

sido prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda

assim, ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado

por mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo

de Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.016/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.016/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.016/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.016/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$658.706,40

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.017_Dona_Maria_Braga.pdf

05.2018.017-02_Dona_Maria_Braga.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.017 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 147 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Dona

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/201/05.2018.017_Dona_Maria_Braga.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/202/05.2018.017-02_Dona_Maria_Braga.pdf


Maria Braga, com sede na Rua José Zacarias dos Santos, 55, Bairro

São Benedito, CEP 36.061-220, Juiz de Fora/MG. O Termo foi

rmado por um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo

sido prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda

assim, ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado

por mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo

de Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.017/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.017/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.017/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.017/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$880.271,28

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.018_Paulo_Freire.pdf

05.2018.018-02_Paulo_Freire.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.018 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 102 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Paulo

Freire, com sede na Rua Ivan Batista de Oliveira, 700, Bairro Milho

Branco, CEP 36.083-000, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por

um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/203/05.2018.018_Paulo_Freire.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/204/05.2018.018-02_Paulo_Freire.pdf


prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim,

ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado por

mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo de

Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.018/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.018/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.018/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.018/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$610.800,48

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.019_Prefeito_Olavo_Costa.pdf

05.2018.019-02_Prefeito_Olavo_Costa.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.019 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 100 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Prefeito

Olavo Costa, com sede na Rua Inácio da Gama, 813, Bairro Nossa

Senhora de Lourdes, CEP 36.070-420, Juiz de Fora/MG. O Termo foi

rmado por um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo

sido prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda

assim, ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado

por mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/205/05.2018.019_Prefeito_Olavo_Costa.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/206/05.2018.019-02_Prefeito_Olavo_Costa.pdf


de Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.019/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.019/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.019/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.019/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$598.824,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_José_Calil_Ahouagi.docx

Plano_de_Trabalho_José_Calil_Ahouagi.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. José Calil Ahouagi

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 44.480,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/207/Termo_de_Fomento_Jos%C3%A9_Calil_Ahouagi.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/208/Plano_de_Trabalho_Jos%C3%A9_Calil_Ahouagi.doc


Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Georg_Rodenbach.docx

Plano_de_Trabalho_Georg_Rodenbach.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E.M. George Rodenbach

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 38.835,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.020_Virginia_Favero_Noceli.pdf

05.2018.020-02_Virginia_Favero_Noceli.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Municipal de Apoio Comunitário/ Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.020 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Municipal de Apoio Comunitário -

AMAC, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de

até 98 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/209/Termo_de_Fomento_Georg_Rodenbach.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/210/Plano_de_Trabalho_Georg_Rodenbach.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/211/05.2018.020_Virginia_Favero_Noceli.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/212/05.2018.020-02_Virginia_Favero_Noceli.pdf


integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária Virgínia

Fávero Noceli, com sede na Rua Antônio de Paula Mendes, 650,

Bairro Bandeirantes, CEP 36.047-080, Juiz de Fora/MG. O Termo foi

rmado por um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo

sido prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda

assim, ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado

por mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo

de Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.020/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.020/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.020/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.020/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$586.847,52

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Carlos_Augusto_de_Assis.docx

Plano_de_Trabalho_Carlos_Augusto_de_Assis.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Carlos Augusto de Assis

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 31.755,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/213/Termo_de_Fomento_Carlos_Augusto_de_Assis.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/214/Plano_de_Trabalho_Carlos_Augusto_de_Assis.doc


Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_CESU.docx

Plano_de_Trabalho_CESU.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

CESU Custódio Furtado de Souza

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 78.670,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Jovita_de_Montreuil_Barndão.docx

Plano_de_Trabalho_Jovita.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Jovita de Montreuil Brandão

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/215/Termo_de_Fomento_CESU.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/216/Plano_de_Trabalho_CESU.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/217/Termo_de_Fomento_Jovita_de_Montreuil_Barnd%C3%A3o.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/218/Plano_de_Trabalho_Jovita.docx


Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 28.050,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_André_Rebouças.docx

Plano_de_Trabalho_Andre_Rebouças.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Engenheiro André Rebouças

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 28.920,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/219/Termo_de_Fomento_Andr%C3%A9_Rebou%C3%A7as.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/220/Plano_de_Trabalho_Andre_Rebou%C3%A7as.doc


Anexos:

Termo_de_Fomento_Bonfim.docx

Plano_de_Trabalho_Bonfim.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Bonfim

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 16.320,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Antonio_Faustino.docx

Plano_de_Trabalho_Antonio_Faustino.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Antônio Faustino da Silva

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/221/Termo_de_Fomento_Bonfim.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/222/Plano_de_Trabalho_Bonfim.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/223/Termo_de_Fomento_Antonio_Faustino.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/224/Plano_de_Trabalho_Antonio_Faustino.docx


R$ 24.060,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Bela_Aurora.docx

Plano_de_Trabalho_Bela_Aurora.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Bela Aurora

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 35.030,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.021_Adalberto_Teixeira_Fernandes.pdf

05.2018.021-02_Adalberto_Texeira_Fernandes.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/225/Termo_de_Fomento_Bela_Aurora.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/226/Plano_de_Trabalho_Bela_Aurora.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/227/05.2018.021_Adalberto_Teixeira_Fernandes.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/228/05.2018.021-02_Adalberto_Texeira_Fernandes.pdf


Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Assistencial Adalberto Teixeira Fernandes Filho/

Entidade privada, sem fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.021 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Assistencial Adalberto Teixeira

Fernandes Filho, para a execução dos serviços relacionados ao

atendimento de até 175 crianças, de 4 meses a 5 anos, 11 meses e 29

dias. Sendo de 4 meses a 3 anos (creche) tempo integral e 4 e 5 anos,

11 meses e 29 dias (pré-escola) tempo parcial, com oferta de

alimentação, na sede situada na Rua Pedro Trogo, 60, bairro Santo

Antônio, CEP 36.071-410, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por

um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido

prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim,

ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado por

mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo de

Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.021/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.021/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.021/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.021/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$826.879,44

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Augusto_Gotardelo.docx

Plano_de_Trabalho_Augusto_Gotardelo.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Professor Augusto Gotardelo

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/229/Termo_de_Fomento_Augusto_Gotardelo.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/230/Plano_de_Trabalho_Augusto_Gotardelo.docx


Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 45.600,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Padre_Wilson.docx

Plano_de_Trabalho_Padre_Wilson.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Padre Wilson

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 60.420,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/235/Termo_de_Fomento_Padre_Wilson.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/236/Plano_de_Trabalho_Padre_Wilson.doc


Anexos:

Termo_de_Fomento_Dante_Jaime.docx

Plano_de_Trabalho_Dante_Jaime.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Dante Jaime Brochado

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 53.300,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.022_Arco-Iris.pdf

05.2018.022-02_Arco-Iris.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Creche Arco-íris/Entidade privada, sem fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.022 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Creche Arco-íris, para a execução dos serviços

relacionados ao atendimento de até 52 crianças, de 1 a 4 anos, 11

meses e 29 dias, em tempo integral, com oferta de alimentação, na

sede situada na Rua Francisco Henriques, 101, Bairro Santa Luzia,

CEP 36.030-530, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por um

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/237/Termo_de_Fomento_Dante_Jaime.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/238/Plano_de_Trabalho_Dante_Jaime.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/231/05.2018.022_Arco-Iris.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/232/05.2018.022-02_Arco-Iris.pdf


período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido prorrogado

por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim, ao final desse

período, existe a possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses.

Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: -

2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.022/01 - aditivo de

reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.022/02 - aditivo de prorrogação da vigência

e reajuste do percentual pago por criança atendida; Termo de

Colaboração nº 05.2018.022/03 - aditivo da redução motivada da

contraprestação; Termo de Colaboração nº 05.2018.022/04 - aditivo

da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$280.593,36

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.023_Carlos_de_Moraes.pdf

05.2018.023-02_Carlos_de_Moraes.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Assistencial Creche Carlos de Moraes/Entidade privada,

sem fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.023 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Assistencial Creche Carlos de Moraes,

para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de até

117 crianças, de 1 a 5 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo integral,

com oferta de alimentação, na sede situada na Rua Dr. Alberto

Sureck, 35, Bairro Furtado de Menezes, CEP 36.020-380, Juiz de

Fora/MG. O Termo foi rmado por um período de 24 meses, a partir

de 22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24 meses a partir de

22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período, existe a

possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/233/05.2018.023_Carlos_de_Moraes.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/234/05.2018.023-02_Carlos_de_Moraes.pdf


os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.023/01 - aditivo de reajuste do percentual

pago por criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº

05.2018.023/02 - aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do

percentual pago por criança atendida; Termo de Colaboração nº

05.2018.023/03 - aditivo da redução motivada da contraprestação;

Termo de Colaboração nº 05.2018.023/04 - aditivo da alteração

motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$615.082,08

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Oswaldo_Velloso__Prof._.docx

Plano_de_Trabalho_Oswaldo_Velloso.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Professor Oswaldo Veloso

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 62.690,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/239/Termo_de_Fomento_Oswaldo_Velloso__Prof._.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/240/Plano_de_Trabalho_Oswaldo_Velloso.doc


Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Plano_de_Trabalho_Justino_José_de_Sant_anna.doc

Termo_de_Fomento_Justino_José_de_Sant_anna__Dom_.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Dom Justino José de Sant´Anna

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 40.160,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Plano_de_Trabalho_Nagib_Félix_Cury.doc

Termo_de_Fomento_Nagib_Félix_Cury.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Nagib Felix Cury

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/287/Plano_de_Trabalho_Justino_Jos%C3%A9_de_Sant_anna.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/288/Termo_de_Fomento_Justino_Jos%C3%A9_de_Sant_anna__Dom_.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/289/Plano_de_Trabalho_Nagib_F%C3%A9lix_Cury.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/290/Termo_de_Fomento_Nagib_F%C3%A9lix_Cury.docx


Qual é o valor da parceria?

R$ 11.020,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_José_Homem_de_Carvalho.docx

Plano_de_Trabalho_José_Homem_de_Carvalho.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. José Homem de Carvalho

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 14.320,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Helena_Antipoff.docx

Plano_de_Trabalho_Helena_Antipoff.doc

Qual o objetivo da parceria?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/293/Termo_de_Fomento_Jos%C3%A9_Homem_de_Carvalho.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/294/Plano_de_Trabalho_Jos%C3%A9_Homem_de_Carvalho.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/295/Termo_de_Fomento_Helena_Antipoff.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/296/Plano_de_Trabalho_Helena_Antipoff.doc


Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Professora Helena Antipoff

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 16.055,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Santos_Dumont.docx

Plano_de_Trabalho_Santos_Dumont.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Santos Dumond

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 47.095,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/297/Termo_de_Fomento_Santos_Dumont.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/298/Plano_de_Trabalho_Santos_Dumont.doc


31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Marília_de_Dirceu.docx

Plano_de_Trabalho_Marília_de_Dirceu.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Marília de Dirceu

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 47.120,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Olinda_de_Paula.docx

Plano_de_Trabalho_Olinda_de_Paula.doc

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Olinda de Paula Magalhães

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/299/Termo_de_Fomento_Mar%C3%ADlia_de_Dirceu.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/300/Plano_de_Trabalho_Mar%C3%ADlia_de_Dirceu.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/301/Termo_de_Fomento_Olinda_de_Paula.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/302/Plano_de_Trabalho_Olinda_de_Paula.doc


para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 76.360,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Murilo_Mendes.docx

Plano_de_Trabalho_Murillo_Mendes.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Murilo Mendes

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 20.165,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

Termo_de_Fomento_Cecilia_Meireles.docx

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/303/Termo_de_Fomento_Murilo_Mendes.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/304/Plano_de_Trabalho_Murillo_Mendes.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/291/Termo_de_Fomento_Cecilia_Meireles.docx


Plano_de_Trabalho_Cecília_Meireles.docx

Qual o objetivo da parceria?

Repasse de verba do MUNICÍPIO para a CAIXA ESCOLAR

Qual a instituição e a natureza da parceria?

E. M. Cecília Mireles

Descreva os serviços previstos

Constitui objeto do presente Termo o atendimento ao “PROGRAMA

NOSSA ESCOLA”, que conta com o repasse de verba do MUNICÍPIO

para a CAIXA ESCOLAR, a m de custear despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino, conforme Plano de Trabalho, que

compõe o anexo único deste instrumento.

Qual é o valor da parceria?

R$ 72.955,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não informado

Qual é a data de encerramento?

31/01/2021

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.024__Jardim_Santa_Cecilia.pdf

05.2018.024-02_Jardim_Santa_Cecilia.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Assistencial Creche Jardim Santa Cecília/Entidade

privada, sem fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.024 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Assistencial Creche Jardim Santa Cecília,

para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de até 80

crianças, de 1 a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo integral, com

oferta de alimentação, na sede situada na Rua Geraldo Miguel Miana,

nº 390, Bairro Santa Cecília, CEP 36.026-070, Juiz de Fora/MG. O

Termo foi rmado por um período de 24 meses, a partir de

22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24 meses a partir de

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/292/Plano_de_Trabalho_Cec%C3%ADlia_Meireles.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/241/05.2018.024__Jardim_Santa_Cecilia.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/242/05.2018.024-02_Jardim_Santa_Cecilia.pdf


22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período, existe a

possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados

os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.024/01 - aditivo de reajuste do percentual

pago por criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº

05.2018.024/02 - aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do

percentual pago por criança atendida; Termo de Colaboração nº

05.2018.024/03 - aditivo da redução motivada da contraprestação;

Termo de Colaboração nº 05.2018.024/04 - aditivo da alteração

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.024/05 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$479.059,20

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.025__Joao_Lucindo_Vieira.pdf

05.2018.025-02_Joao_Lucindo_Vieira.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Assistencial Criança Feliz/Entidade privada, sem ns

lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.025 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Assistencial Criança Feliz, para a

execução dos serviços relacionados ao atendimento de até 104

crianças, de 4 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo integral,

com oferta de alimentação, no Centro Educacional João Lucindo

Vieira, com sede na Rua Diva Garcia, s/nº, Bairro Linhares, CEP

36.060-300, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por um período

de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais

24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período,

existe a possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/243/05.2018.025__Joao_Lucindo_Vieira.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/244/05.2018.025-02_Joao_Lucindo_Vieira.pdf


realizados os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.025/01 - aditivo de reajuste do

percentual pago por criança atendida. - 2020 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.025/02 - aditivo de prorrogação da vigência

e reajuste do percentual pago por criança atendida; Termo de

Colaboração nº 05.2018.025/03 - aditivo da redução motivada da

contraprestação; Termo de Colaboração nº 05.2018.025/04 - aditivo

da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$549.210,84

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.026_Joquei_Clube.pdf

05.2018.026-02_Joquei_Clube.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Assistencial Criança Feliz/Entidade privada, sem ns

lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.026 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Assistencial Criança Feliz, para a

execução dos serviços relacionados ao atendimento de até 70

crianças, de 1 a 5 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo integral, com

oferta de alimentação, no Centro Educacional do Bairro Jóquei

Clube, com sede na Rua Vidal Barbosa Lage, nº 316, Bairro Jóquei

Clube, CEP 36.083-690, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por

um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido

prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim,

ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado por

mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo de

Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.026/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/247/05.2018.026_Joquei_Clube.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/248/05.2018.026-02_Joquei_Clube.pdf


Termo de Colaboração nº 05.2018.026/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.026/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.026/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$361.008,24

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.027_Niraldo_Goretti.pdf

05.2018.027-02_Niraldo_Goretti.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Assistencial Criança Feliz/Entidade privada, sem ns

lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.027 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Assistencial Criança Feliz, para a

execução dos serviços relacionados ao atendimento de até 82

crianças, de 4 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Sendo de 4 meses a

3 anos, 11 meses e 29 dias (Creche) tempo integral e 4 e 5 anos, 11

meses e 29 dias (Pré-escola) tempo parcial, com oferta de

alimentação, no Centro Educacional Niraldo Goretti, com sede na

Rua Altivo Cintra, nº 125, Bairro Santa Cândida, CEP 36.061-400,

Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por um período de 24 meses, a

partir de 22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24 meses a

partir de 22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período, existe a

possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados

os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.027/01 - aditivo de reajuste do percentual

pago por criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº

05.2018.027/02 - aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/245/05.2018.027_Niraldo_Goretti.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/246/05.2018.027-02_Niraldo_Goretti.pdf


percentual pago por criança atendida; Termo de Colaboração nº

05.2018.027/03 - aditivo da redução motivada da contraprestação;

Termo de Colaboração nº 05.2018.027/04 - aditivo da alteração

motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$374.002,56

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.028_Bom_Pastor.pdf

05.2018.028-02_Bom_Pastor.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Obras Sociais do Bom Pastor/Entidade privada, sem fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.028 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Obras Sociais do Bom Pastor, para a execução dos

serviços relacionados ao atendimento de até 109 crianças, de 4

meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo integral, com oferta de

alimentação, na sede situada na Rua Luiz Antônio Tomaz, 464, Bairro

Cidade Jardim, CEP 36.026-590, Juiz de Fora/MG. O Termo foi

rmado por um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo

sido prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda

assim, ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado

por mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo

de Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.028/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.028/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.028/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.028/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação;

Termo de Colaboração nº 05.2018.028/05 - aditivo da alteração

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/249/05.2018.028_Bom_Pastor.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/250/05.2018.028-02_Bom_Pastor.pdf


motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$652.718,16

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.029_nivea_bracher.pdf

05.2018.029-02_Nivea_Bracher.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Centro de Assistência Social e Cidadania/Entidade privada, sem ns

lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.029 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e o Centro de Assistência Social e Cidadania - CASCID,

para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de até

137 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Nívea Bracher, com

sede na Rua Nestor Campos, s/nº, Bairro Vila Esperança II, CEP

36.090-720, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por um período

de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais

24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período,

existe a possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram

realizados os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.029/01 - aditivo de reajuste do

percentual pago por criança atendida. - 2020 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.029/02 - aditivo de prorrogação da vigência

e reajuste do percentual pago por criança atendida; Termo de

Colaboração nº 05.2018.029/03 - aditivo da redução motivada da

contraprestação; Termo de Colaboração nº 05.2018.029/04 - aditivo

da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/251/05.2018.029_nivea_bracher.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/252/05.2018.029-02_Nivea_Bracher.pdf


R$820.388,88

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.030_José_Goretti.pdf

05.2018.030-02_José_Goretti.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Assistencial Creche Carlos de Moraes/Entidade privada,

sem fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.030 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Assistencial Creche Carlos de Moraes,

para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de até

148 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Comunitária José

Goretti, com sede na Praça Senador Teotônio Villela, 347, Bairro

Vitorino Braga, CEP 36.060-180, Juiz de Fora/MG. O Termo foi

rmado por um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo

sido prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda

assim, ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado

por mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo

de Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.030/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.030/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.030/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.030/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$886.259,52

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/253/05.2018.030_Jos%C3%A9_Goretti.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/254/05.2018.030-02_Jos%C3%A9_Goretti.pdf


Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.031_Antonio_e_Maria_Geny_Barbosa.pdf

05.2018.031-02_Antônio_e_Maria_Geny_Barbosa.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Creche Comunitária Antônio e Maria Geny Barbosa /Entidade

privada, sem fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.031 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Creche Comunitária Antônio e Maria Geny Barbosa,

para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de até 98

crianças, de 1 a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo integral, com

oferta de alimentação, na sede situada na Rua Joana D'Arc, nº 25,

Bairro Santa Cruz, CEP: 36.088-390, Juiz de Fora/MG. O Termo foi

rmado por um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo

sido prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda

assim, ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado

por mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo

de Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.031/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.031/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.031/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.031/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$586.847,52

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/255/05.2018.031_Antonio_e_Maria_Geny_Barbosa.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/256/05.2018.031-02_Ant%C3%B4nio_e_Maria_Geny_Barbosa.pdf


Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.032_CEPROM.pdf

05.2018.032-02_CEPROM.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Centro de Promoção do Menor de Juiz de Fora/Entidade privada,

sem fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.032 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e o Centro de Promoção do Menor de Juiz de Fora -

CEPROM, para a execução dos serviços relacionados ao atendimento

de até 56 crianças, de 2 a 5 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na sede situada na Avenida

Francisco Valadares, 2745, Bairro Vila Ideal, CEP 36.020-420, Juiz de

Fora/MG. O Termo foi rmado por um período de 24 meses, a partir

de 22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24 meses a partir de

22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período, existe a

possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados

os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.032/01 - aditivo de reajuste do percentual

pago por criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº

05.2018.032/02 - aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do

percentual pago por criança atendida; Termo de Colaboração nº

05.2018.032/03 - aditivo da redução motivada da contraprestação;

Termo de Colaboração nº 05.2018.032/04 - aditivo da alteração

motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$268.618,68

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/257/05.2018.032_CEPROM.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/258/05.2018.032-02_CEPROM.pdf


Anexos:

05.2018.033_Derlando_Ferreira.pdf

05.2018.033-02_Derlando_Ferreira.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Assistencial Derlando Ferreira Fernandes/Entidade

privada, sem fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.033 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Assistencial Derlando Ferreira

Fernandes, para a execução dos serviços relacionados ao

atendimento de até 94 crianças, de 4 meses a 5 anos, 11 meses e 29

dias. Sendo de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias (Creche) tempo

integral e 4 e 5 anos, 11 meses e 29 dias (Pré-escola) tempo parcial,

com oferta de alimentação, na sede situada na Rua Aníbal Alves, 100,

Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 36.046-260, Juiz de Fora/MG.

O Termo foi rmado por um período de 24 meses, a partir de

22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24 meses a partir de

22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período, existe a

possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados

os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.033/01 - aditivo de reajuste do percentual

pago por criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº

05.2018.033/02 - aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do

percentual pago por criança atendida; Termo de Colaboração nº

05.2018.033/03 - aditivo da redução motivada da contraprestação;

Termo de Colaboração nº 05.2018.033/04 - aditivo da alteração

motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$423.105,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/259/05.2018.033_Derlando_Ferreira.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/260/05.2018.033-02_Derlando_Ferreira.pdf


05.2018.034_Granjas_Bethania.pdf

05.2018.034-02_Granjas_Bethania.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Semente do Amanhã/Entidade privada, sem ns

lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.034 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Semente do Amanhã, para a execução dos

serviços relacionados ao atendimento de até 119 crianças, de 1 a 5

anos, 11 meses e 29 dias. Sendo de 1 a 3 anos, 11 meses e 29 dias

(Creche) tempo integral e 4 e 5 anos, 11 meses e 29 dias (Pré-escola)

tempo parcial, com oferta de alimentação, na Creche Escola Granjas

Bethânia, com sede na Rua Nove de Julho, s/nº, Bairro Granjas

Bethânia CEP 36.047-440, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por

um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido

prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim,

ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado por

mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo de

Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.034/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.034/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.034/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.034/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$543.552,72

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.035_Hermann_Gmeiner.pdf

05.2018.035-02_Hermann_Gmeiner.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/261/05.2018.034_Granjas_Bethania.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/262/05.2018.034-02_Granjas_Bethania.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/263/05.2018.035_Hermann_Gmeiner.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/264/05.2018.035-02_Hermann_Gmeiner.pdf


Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil(creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Aldeias Infantis SOS Brasil/Entidade privada, sem fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.035 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Aldeias Infantis SOS Brasil, para a execução dos

serviços relacionados ao atendimento de até 141 crianças, de 1 a 3

anos, 11 meses e 29 dias, em tempo integral, com oferta de

alimentação, na Escola Infantil Hermann Gmeiner – Creche, com sede

na Rua Diomar Monteiro, 99, Bairro Grama, CEP 36.048-310, Juiz de

Fora/MG. O Termo foi rmado por um período de 24 meses, a partir

de 22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24 meses a partir de

22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período, existe a

possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados

os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.035/01 - aditivo de reajuste do percentual

pago por criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº

05.2018.035/02 - aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do

percentual pago por criança atendida; Termo de Colaboração nº

05.2018.035/03 - aditivo da redução motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$844.341,84

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.036_Instituto_Maria.pdf

05.2018.036-02_Instituto_Maria.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Instituto Maria/Entidade privada, sem fins lucrativos

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/265/05.2018.036_Instituto_Maria.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/266/05.2018.036-02_Instituto_Maria.pdf


Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.036 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e o Instituto Maria, para a execução dos serviços

relacionados ao atendimento de até 138 crianças, de 4 meses a 5

anos, 11 meses e 29 dias, em tempo integral, com oferta de

alimentação, na sede situada na Rua São Mateus, 1001, Bairro São

Mateus, CEP 36.025-001, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por

um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido

prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim,

ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado por

mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo de

Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.036/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.036/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.036/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.036/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$740.835,12

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.037_Lar_Borboleta.pdf

05.2018.037-02_Lar_Borboleta.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (Creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Obras Sociais Santa Rita de Cássia/Entidade privada, sem ns

lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.037 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Obras Sociais Santa Rita de Cássia, para a execução

dos serviços relacionados ao atendimento de até 60 crianças, de 2 a 5

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/267/05.2018.037_Lar_Borboleta.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/268/05.2018.037-02_Lar_Borboleta.pdf


anos, 11 meses e 29 dias, em tempo integral, com oferta de

alimentação, na Creche Escola Lar Borboleta, com sede na Rua José

Antônio Benhame, 159, Bairro Progresso, CEP 36.050-330, Juiz de

Fora/MG. O Termo foi rmado por um período de 24 meses, a partir

de 22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24 meses a partir de

22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período, existe a

possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados

os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.037/01 - aditivo de reajuste do percentual

pago por criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº

05.2018.037/02 - aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do

percentual pago por criança atendida; Termo de Colaboração nº

05.2018.037/03 - aditivo da redução motivada da contraprestação;

Termo de Colaboração nº 05.2018.037/04 - aditivo da alteração

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.037/05 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$299.415,00

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.038_Monteiro_Lobato.pdf

05.2018.038-02_Monteiro_Lobato.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Congregação de Santa Catarina/Entidade privada, sem

fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.038 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Congregação de Santa Catarina, para a

execução dos serviços relacionados ao atendimento de até 181

crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo integral,

com oferta de alimentação, na Creche Monteiro Lobato, com sede na

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/269/05.2018.038_Monteiro_Lobato.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/270/05.2018.038-02_Monteiro_Lobato.pdf


Rua Carolina de Assis, 435, Bairro Manoel Honório, CEP 36.045-020,

Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por um período de 24 meses, a

partir de 22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24 meses a

partir de 22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período, existe a

possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados

os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.038/01 - aditivo de reajuste do percentual

pago por criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº

05.2018.038/02 - aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do

percentual pago por criança atendida; Termo de Colaboração nº

05.2018.038/03 - aditivo da redução motivada da contraprestação;

Termo de Colaboração nº 05.2018.038/04 - aditivo da alteração

motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$1.083.871,44

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.039_Paulo_Filipino.pdf

05.2018.039-02_Paulo_Filipino.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Associação Assistencial Paulo Filipino/Entidade privada, sem ns

lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.039 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Associação Assistencial Paulo Filipino, para a

execução dos serviços relacionados ao atendimento de até 155

crianças, de 1 a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Sendo de 1 a 3 anos, 11

meses e 29 dias (Creche) e 4 anos, 11 meses e 29 dias (Pré-escola)

tempo integral e 5 anos, 11 meses e 29 dias (Pré-escola) tempo

parcial, com oferta de alimentação, na sede situada na Rua Cidade do

Sol, nº 415, Bairro Cidade do Sol, CEP 36.085-390, Juiz de Fora/MG.

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/271/05.2018.039_Paulo_Filipino.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/272/05.2018.039-02_Paulo_Filipino.pdf


O Termo foi rmado por um período de 24 meses, a partir de

22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24 meses a partir de

22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período, existe a

possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados

os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.039/01 - aditivo de reajuste do percentual

pago por criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº

05.2018.039/02 - aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do

percentual pago por criança atendida; Termo de Colaboração nº

05.2018.039/03 - aditivo da redução motivada da contraprestação;

Termo de Colaboração nº 05.2018.039/04 - aditivo da alteração

motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$731.417,64

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.040_Recanto_dos_Baixinhos.pdf

05.2018.040-02_Recanto_dos_Baixinhos.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Centro de Assistência Social e Cidadania/Entidade privada, sem ns

lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.040 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e o Centro de Assistência Social e Cidadania - CASCID,

para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de até 96

crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo integral,

com oferta de alimentação, na Creche Recanto dos Baixinhos, com

sede na Rua Marumbi, 250, Bairro Marumbi, CEP 36.051-040, Juiz de

Fora/MG. O Termo foi rmado por um período de 24 meses, a partir

de 22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24 meses a partir de

22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período, existe a

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/273/05.2018.040_Recanto_dos_Baixinhos.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/274/05.2018.040-02_Recanto_dos_Baixinhos.pdf


possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados

os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.040/01 - aditivo de reajuste do percentual

pago por criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº

05.2018.040/02 - aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do

percentual pago por criança atendida; Termo de Colaboração nº

05.2018.040/03 - aditivo da redução motivada da contraprestação;

Termo de Colaboração nº 05.2018.040/04 - aditivo da alteração

motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$574.871,04

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.041_Sol_Nascente.pdf

05.2018.041-02_Sol_Nascente.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Creche e Ação Comunitária Sol Nascente/Entidade privada, sem ns

lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.041 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Creche e Ação Comunitária Sol Nascente, para a

execução dos serviços relacionados ao atendimento de até 69

crianças, de 2 a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo integral, com

oferta de alimentação, na sede situada na Rua Luiz Creozol, 163,

Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 36.052-500, Juiz de Fora/MG.

O Termo foi rmado por um período de 24 meses, a partir de

22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24 meses a partir de

22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período, existe a

possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados

os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.041/01 - aditivo de reajuste do percentual

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/275/05.2018.041_Sol_Nascente.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/276/05.2018.041-02_Sol_Nascente.pdf


pago por criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº

05.2018.041/02 - aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do

percentual pago por criança atendida; Termo de Colaboração nº

05.2018.041/03 - aditivo da redução motivada da contraprestação;

Termo de Colaboração nº 05.2018.041/04 - aditivo da alteração

motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$413.188,56

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.042_Carlos_Roberto_Ananias.pdf

05.2018.042-02_Carlos_Roberto_Ananias.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Centro de Assistência Social e Cidadania/Entidade privada, sem ns

lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.042 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e o Centro de Assistência Social e Cidadania - CASCID,

para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de até

115 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Municipal Carlos

Roberto Ananias, com sede na Rua Araguari, s/nº, Bairro Dom Bosco,

CEP 36025-480, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por um

período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido prorrogado

por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim, ao final desse

período, existe a possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses.

Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: -

2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.042/01 - aditivo de

reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.042/02 - aditivo de prorrogação da vigência

e reajuste do percentual pago por criança atendida; Termo de

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/277/05.2018.042_Carlos_Roberto_Ananias.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/278/05.2018.042-02_Carlos_Roberto_Ananias.pdf


Colaboração nº 05.2018.042/03 - aditivo da redução motivada da

contraprestação; Termo de Colaboração nº 05.2018.042/04 - aditivo

da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$688.647,60

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.043_Prof._Cleonice_Rainho.pdf

05.2018.043-02_Prof._Cleonice_Rainho.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Centro de Assistência Social e Cidadania/Entidade privada, sem ns

lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.043 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e o Centro de Assistência Social e Cidadania - CASCID,

para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de até 60

crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo integral,

com oferta de alimentação, na Creche Professora Cleonice Rainho

Thomaz Ribeiro, com sede na Rua Nazira Mattar de Freitas, s/nº,

Residencial Parque das Águas - Bairro Jardim Cachoeira, CEP

36.081-230, Juiz de Fora. O Termo foi rmado por um período de 24

meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24

meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período,

existe a possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram

realizados os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.043/01 - aditivo de reajuste do

percentual pago por criança atendida. - 2020 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.043/02 - aditivo de prorrogação da vigência

e reajuste do percentual pago por criança atendida; Termo de

Colaboração nº 05.2018.043/03 - aditivo da redução motivada da

contraprestação; Termo de Colaboração nº 05.2018.043/04 - aditivo

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/279/05.2018.043_Prof._Cleonice_Rainho.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/280/05.2018.043-02_Prof._Cleonice_Rainho.pdf


da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$359.294,40

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.044_Prof._Maria_Aparecida_Pereira.pdf

05.2018.044-02_Prof._Maria_Aparecida_Pereira.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Centro de Assistência Social e Cidadania/Entidade privada, sem ns

lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.044 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e o Centro de Assistência Social e Cidadania - CASCID,

para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de até 60

crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo integral,

com oferta de alimentação, na Creche Municipal Professora Maria

Aparecida Pereira de Assis, com sede na Rua Antônio dos Passos,

s/nº, Bairro Novo Triunfo, CEP 36.092-430, Juiz de Fora/MG. O

Termo foi rmado por um período de 24 meses, a partir de

22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais 24 meses a partir de

22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período, existe a

possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram realizados

os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.044/01 - aditivo de reajuste do percentual

pago por criança atendida. - 2020 = Termo de Colaboração nº

05.2018.044/02 - aditivo de prorrogação da vigência e reajuste do

percentual pago por criança atendida; Termo de Colaboração nº

05.2018.044/03 - aditivo da redução motivada da contraprestação;

Termo de Colaboração nº 05.2018.044/04 - aditivo da alteração

motivada da contraprestação.

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/281/05.2018.044_Prof._Maria_Aparecida_Pereira.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/282/05.2018.044-02_Prof._Maria_Aparecida_Pereira.pdf


Qual é o valor da parceria?

R$359.294,40

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.045_Toninho_Ventura.pdf

05.2018.045-02_Toninho_Vetura.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Centro de Assistência Social e Cidadania/Entidade privada, sem ns

lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.045 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e o Centro de Assistência Social e Cidadania - CASCID,

para a execução dos serviços relacionados ao atendimento de até

120 crianças, de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo

integral, com oferta de alimentação, na Creche Municipal Toninho

Ventura, com sede na Rua André dos Santos Rocha, s/nº, Bairro Vale

Verde, CEP 36,032-005, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por

um período de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido

prorrogado por mais 24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim,

ao nal desse período, existe a possibilidade de ser prorrogado por

mais 12 meses. Foram realizados os seguintes aditivos ao Termo de

Colaboração: - 2019 = Termo de Colaboração nº 05.2018.045/01 -

aditivo de reajuste do percentual pago por criança atendida. - 2020 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.045/02 - aditivo de prorrogação

da vigência e reajuste do percentual pago por criança atendida;

Termo de Colaboração nº 05.2018.045/03 - aditivo da redução

motivada da contraprestação; Termo de Colaboração nº

05.2018.045/04 - aditivo da alteração motivada da contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$718.588,80

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/283/05.2018.045_Toninho_Ventura.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/284/05.2018.045-02_Toninho_Vetura.pdf


Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

Informe qual o termo de parceria na ferramenta de Convênios

Não informado

Anexos:

05.2018.046_Marcelo_Moyses_Gaio.pdf

05.2018.046-02_Marcelo_Moyses_Gaio.pdf

Qual o objetivo da parceria?

Atendimento da Educação Infantil (creche), primeira etapa da

Educação Básica

Qual a instituição e a natureza da parceria?

Aldeias Infantis SOS Brasil/Entidade privada, sem fins lucrativos

Descreva os serviços previstos

Termo de Colaboração nº 05.2018.046 rmado entre a Prefeitura de

Juiz de Fora e a Aldeias Infantis SOS Brasil, para a execução dos

serviços relacionados ao atendimento de até 120 crianças, de 4

meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias, em tempo integral, com oferta de

alimentação, na Creche Municipal Marcelo Moysés Gaio, com sede

na Rua Álvaro José Rodrigues, 4115, Bairro Santos Dumont, CEP

36.038-030, Juiz de Fora/MG. O Termo foi rmado por um período

de 24 meses, a partir de 22/01/2018, tendo sido prorrogado por mais

24 meses a partir de 22/01/2020. Ainda assim, ao nal desse período,

existe a possibilidade de ser prorrogado por mais 12 meses. Foram

realizados os seguintes aditivos ao Termo de Colaboração: - 2019 =

Termo de Colaboração nº 05.2018.046/01 - aditivo de reajuste do

percentual pago por criança atendida. - 2020 = Termo de

Colaboração nº 05.2018.046/02 - aditivo de prorrogação da vigência

e reajuste do percentual pago por criança atendida; Termo de

Colaboração nº 05.2018.046/03 - aditivo da redução motivada da

contraprestação.

Qual é o valor da parceria?

R$718.588,80

Há valor de contrapartida? Se sim, qual?

Não

Qual é a data de encerramento?

21/01/2022

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/285/05.2018.046_Marcelo_Moyses_Gaio.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/partnership_term/attachment/file/286/05.2018.046-02_Marcelo_Moyses_Gaio.pdf


Patrimônio e inventário

4. Como é feito o inventário do patrimônio da Secretaria e das unidades
escolares? Quem é o responsável pelo inventário?

Compete à Supervisão de Controle do Patrimônio (SCP/DEIN/SE)

controlar, no âmbito da Secretaria de Educação, e informar ao

Departamento de Administração Patrimonial (DAP/SSDA/SARH) o

patrimônio mobiliário em seu poder. A realização do inventário dos bens

de capital é responsabilidade do servidor Rafael Costa Marques. O

mobiliário é registrado por sala, supervisão e departamento. No controle

constam os dados dos bens, como marca, modelo e demais especi cações,

DANFE ou Nota Fiscal, valor e localização. Da mesma maneira, os bens de

custeio da SE são catalogados e controlados pela SCP/DEIN/SE. Quanto

ao inventário dos bens permanentes das escolas municipais, este é

realizado pelos gestores escolares, com orientação da SCP/DEIN/SE. O

inventário dos bens de custeio das unidades escolares também é

realizado pelos gestores.

5. Com que frequência os inventários são feitos?

Os inventários de bens permanentes e bens de custeio são realizados

anualmente. No caso dos bens móveis, em função do tombamento,

movimentação, transferência ou empréstimo, a planilha é atualizada

periodicamente.

6. Quando foi feito o último inventário?

12/11/2020

7. Indique qual foi o último inventário realizado. Você pode anexar o
inventário ou, caso tenha usado a ferramenta de Estoques, apontar
qual o registro vinculado.

Não informado
Inventário_bens_móveis_SE_Sede_e_Almox._Parque_de_Exposição_-
_12_nov._2020.pdf

8. Indique os estoques utilizados pela Secretaria.

Inventário_Físico_SE__materiais_na_sede__-_Posição_em_30-11-2020.pdf

Inventário_Físico_SE__materiais_no_DELOG__-_Posição_em_30-11-
2020.pdf

Planejamento de ações

9. Sobre o Plano de Ações Articuladas (PAR):

O município elaborou o PAR do governo federal?

Sim

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/stock_file/173/Invent%C3%A1rio_bens_m%C3%B3veis_SE_Sede_e_Almox._Parque_de_Exposi%C3%A7%C3%A3o_-_12_nov._2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/inventory_attachment/file/319/Invent%C3%A1rio_F%C3%ADsico_SE__materiais_na_sede__-_Posi%C3%A7%C3%A3o_em_30-11-2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/inventory_attachment/file/440/Invent%C3%A1rio_F%C3%ADsico_SE__materiais_no_DELOG__-_Posi%C3%A7%C3%A3o_em_30-11-2020.pdf


Se sim, foi realizado o diagnóstico?

Sim

A execução do PAR foi realizada?

Sim

Anexe os documentos e relatórios referentes ao processo do PAR,

como o diagnóstico.

Diagnóstico_PAR__1_.pdf

9.1 Escreva abaixo as considerações gerais sobre o PAR que

considerar pertinente registrar como histórico e também para a

próxima gestão.

O PAR é uma ferramenta de planejamento muito organizada e que ao

longo dos anos horizontalizou a relação do governo federal com

municípios e estados no que diz respeito a destinação de recursos.

Infelizmente, nos últimos anos a equipe reduzida do FNDE, além da

ausência de proposições e políticas contínuas no MEC a ferramenta

continua, mas sua análise está muito morosa e o encaminhamento

dos recursos nanceiros também. Mesmo assim é necessário

continuar com sua utilização e lançamento dos dados. É possível que,

com a instituição do Sistema Nacional de Educação, proposta pelo

PNE essa situação seja melhor coordenada.

Anexos:

Relatório_Iniciativas_do_PAR__1_.pdf

10. Foi realizado algum planejamento estratégico para a secretaria? Se
sim, descreva-o brevemente e anexe documentos, se houver.

Na diretriz básica do Plano de Governo da gestão da atual gestão da

Prefeitura de Juiz de Fora, a educação é tratada como uma possibilidade

concreta na constituição da formação crítica e integral do cidadão,

despertando seu envolvimento na construção de um mundo mais ético e

democrático. Nesse sentido, é necessário idealizar a realizar a escola

enquanto um espaço que, para além da construção do conhecimento, seja

propício ao fomento do pensar, e propor, através do fazer coletivo, novos

caminhos e alternativas para a cidade. As prioridades da gestão da

Educação no Município de Juiz de Fora que serão aqui apresentadas,

sustentam-se em princípios e desa os construídos e estabelecidos

coletiva e democraticamente, acolhendo as diversas vozes e as variadas

demandas das representações dos grupos que participam cotidianamente

da vivência e da prática da Educação em nossa cidade. Princípios: •

Compromisso • Participação • Transparência nas ações e nas

informações • Pluralidade • Autonomia dentro da lógica de um sistema

de ensino público • Ética nos serviços e nos espaços públicos Desa os: 1.

Reestruturação da Rede Municipal de Educação 2. Fortalecimento da

cultura de rede 3. Aprovação, implementação e monitoramento do Plano

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/par_registred_works_attachment/file/260/Diagn%C3%B3stico_PAR__1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/par_previous_demands_attachment/file/91/Relat%C3%B3rio_Iniciativas_do_PAR__1_.pdf


Municipal de Educação 4. Melhoria dos resultados educacionais da Rede

Municipal de Ensino 5. Articulação com os diversos setores do serviço

público e da sociedade civil, observado o contexto da cidade com foco em

ações educacionais na escola e fora dela.

Plano_de_Ação_2017_a_2020_PDF.pdf

Reflexões sobre a gestão

11. Quais foram as prioridades e os desafios na área administrativa
durante a gestão atual? Inclua também informações complementares
àquelas registradas nas perguntas anteriores.

Um grande desa o foi conscientizar ao gestores das escolas sobre a

importância da prestação de contas dos recursos recebidos. É um setor da

SE com grande demanda e carece do mesmo problema de sistema de

forma geral na Prefeitura além das idas e vindas da correção não só pela

di culdade dos gestores bem como a uma equipe reduzida e com muitas

mudanças. Conseguimos aumentar e estabilizar a equipe com a nomeação

de assistentes administrativos, mas temos ainda questões a serem

aperfeiçoadas. Uma grande necessidade é que a Secretaria de Educação

tenha um contador pelo montante de recursos nanceiros e prestações

de contas envolvidas no DEIN (PNE, PDDE e seus desdobramentos) e no

DEI (creches). Tem concurso válido mas a PJF não tem cargo previsto para

efetivar nomeação. A SARH encaminhou um administrador que esteve

naquele órgão que não contribui para a necessidade que temos.

12. Como está o planejamento para o atendimento ao próximo ano
letivo? Quais recomendações e/ou pontos de atenção a atual gestão
destacaria para a gestão seguinte? Informe se há alguma questão
administrativa que possa impactar no ano letivo dos estudantes (por
exemplo, algum contrato de insumos para a educação municipal que
esteja vencendo)

Em outros itens as questões pertinentes ao Planejamento para o ano

2021 forma destacadas, inclusive com as recomendações de cunho

pedagógico. Sobre o administrativo , na relação com a dimensão

pedagógica ca a pendência da atualização e recondução dos SISLAME a

m de acolher os processos vivenciados pela escola na Pandemia e que

alteram, os registros existentes. A cha do SISLAME não contempla a

diversidade dos registros das escolas. é uma cha de aferição de

resultados. As equipes da SE conseguiram elaborar uma cha descritiva

para o Ensino Fundamental, mas quando foi apresentada para a rede em

dezembro, causou um impacto uma vez que as escolas já teriam

construído instrumentos de registro próprios. Nesse caso, cou acertado

que reconduziríamos alguns itens da cha, por sugestão da rede e a

encaminharíamos como sugestão para a conclusão do período avaliativo

do ano de 2020.. Tudo foi pensado na relação com o Projeto cadinho de

prosa, que apresenta maior uidez para a recondução das práticas

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/administrative/strategic_planning_attachment/file/79/Plano_de_A%C3%A7%C3%A3o_2017_a_2020_PDF.pdf


pedagógicas e olhares sensíveis para a diversidade dos modos de

produção dos alunos e alunas. Por hora é o essencial a fazer buscando

relações mais coerentes entre a gestão administrativa e os processos

pedagógicos.

13. Quais outras sugestões ou recomendações a equipe deixa para a
próxima gestão?

A Prefeitura carece de Informatização dos Processos. Temos, por criação

dos técnicos da Secretaria de Educação, vários "pequenos sistemas" e

programas que não dialogam uns com os outros, comprometendo, assim,

a gestão dos dados gerando retrabalho. Tentamos uma emenda

parlamentar, apresentando essa proposta, mas infelizmente não fomos

contemplados. Buscar novas possibilidades para sanar esta dificuldade.



Memorial de Gestão da Educação Municipal
Formulário de Alimentação Escolar

As perguntas deste formulário referem-se a cardápios, preparação e estoque dos
alimentos e aos gastos com a oferta desse programa.

Modelo de gestão de alimentação e cardápios

1. Qual é o modelo de organização da alimentação escolar em seu
município?

Compra

Própria

Distribuição de gêneros Alimentícios

Própria

Preparação

Mista

2. Das atividades próprias, quais são feitas pela Secretaria e quais são
feitas pelas unidades escolares?

As compras dos gêneros alimentícios são centralizadas na Secretaria de

Desenvolvimento Econômico Turismo e Agropecuária (SEDETA), a qual é

a responsável pela execução do Programa Nacional de Alimentação

Escolar (PNAE) no município. As escolas recebem, mensalmente,

diretamente dos fornecedores, os estocáveis necessários ao seu

funcionamento, os quais são armazenados em despensa própria. Caso, ao

longo do mês, haja a necessidade de entrega de algum item extra, as

unidades deverão fazer a solicitação por e-mail, a qual é avaliada, sendo as

entregas realizadas de acordo com a rota de cada região. Esta solicitação

deve ser realizada com antecedência de, no mínimo, dois dias da rota de

entrega de sua região. Os gêneros perecíveis também são entregues

diretamente nas unidades, porém semanalmente. As unidades de zona

rural recebem as entregas do almoxarifado central, o qual recebe e

armazena os gêneros até seu envio. Este recebe também gêneros que

compõe o estoque regulador para o mês. As unidades tem a

responsabilidade pela conferência dos gêneros entregues, sendo a

qualidade e a quantidade, no ato do recebimento. Em caso de

inconformidade, esta deve ser registrada no recibo de entrega. A

produção das refeições que serão servidas aos alunos assim como a

distribuição das mesmas são realizadas nas próprias escolas. As

executoras da alimentação escolar (cozinheiras e ajudantes de cozinha)

são terceirizadas.



Etapa de Ensino Meio período Integral

Creche - 7 a 11 meses 0 4

Creche - 1 a 3 anos 0 4

Pré-escola - 4 a 5 anos 1 3

Ensino fundamental - 6 a 10 anos 1 3

Ensino fundamental - 11 a 15 anos 1 3

Ensino médio - 16 a 18 anos 0 0

EJA - 19 a 30 anos 1 0

EJA - 31 a 60 anos 1 0

Outros 2 3

3. Qual é a quantidade de refeições servidas nas etapas de ensino
abaixo?

Tipos de cardápios ofertados:

Não informado

Data inicial

15/10/2015

Data final

31/12/2020

Se você preencheu a opção “Outros”, por favor, descreva quais

são essas etapas de ensino.

Para as unidades de zona rural, trabalhamos com cardápios com 02

refeições/dia para meio período e 03 refeições/dia para período

integral. Também temos cardápios para alunos com necessidades

alimentares especiais, sendo as principais diabetes mellitus,

intolerância à lactose e alergias alimentares. Estes somente são

fornecidos mediante laudo médico atestando a necessidade. Como

a contagem das refeições servidas nas unidades escolares é unica,

não diferenciando conforme a tabela acima, apresentamos nos

anexos, a média diária de refeições e lanches servidos nos

respectivos anos, sendo esta baseada nas informações enviadas

mensalmente pelas unidades de ensino. No ano de 2020, devido a

suspensão das atividades escolares pela pandemia do Coronavírus,

tivemos apenas 1 mês e meio de aulas, referentes ao período de 01

de fevereiro a 16 de março.

4. Quais são os cardápios oferecidos aos estudantes? Ao optar por



buscar os cardápios da ferramenta, os arquivos serão exportados
quando este Memorial de Gestão for encerrado.

Data inicial

01/10/2015

Data final

31/10/2015

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_CRECHES_-_OUTUBRO_2015.pdf

Data inicial

01/11/2015

Data final

30/11/2015

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_CRECHES_-_NOVEMBRO_2015.doc

Data inicial

01/12/2015

Data final

31/12/2015

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_CRECHES_-_DEZEMBRO_2015.doc

Data inicial

01/10/2015

Data final

31/10/2015

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_ESCOLAS_-_OUTUBRO_2015.doc

Data inicial

01/11/2015

Data final

30/11/2015

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_ESCOLAS_-_NOVEMBRO_2015.doc

Data inicial

01/12/2015

Data final

31/12/2015

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_ESCOLAS_-_DEZEMBRO_2015.doc

Data inicial

01/10/2015

Data final

31/10/2015

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_ETI_-_OUTUBRO_2015.doc

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/527/CARD%C3%81PIO_CRECHES_-_OUTUBRO_2015.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/528/CARD%C3%81PIO_CRECHES_-_NOVEMBRO_2015.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/529/CARD%C3%81PIO_CRECHES_-_DEZEMBRO_2015.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/530/CARD%C3%81PIO_ESCOLAS_-_OUTUBRO_2015.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/531/CARD%C3%81PIO_ESCOLAS_-_NOVEMBRO_2015.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/532/CARD%C3%81PIO_ESCOLAS_-_DEZEMBRO_2015.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/533/CARD%C3%81PIO_ETI_-_OUTUBRO_2015.doc


Data inicial

01/11/2015

Data final

30/11/2015

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_ETI_-_NOVEMBRO_2015.doc

Data inicial

01/12/2015

Data final

31/12/2015

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_ETI_-_DEZEMBRO_2015.doc

Data inicial

01/02/2016

Data final

29/02/2016

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_CRECHES_-_FEVEREIERO_2016.odt

Data inicial

01/03/2016

Data final

31/03/2016

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_CRECHES_-_MARÇO_2016.odt

Data inicial

01/04/2016

Data final

30/04/2016

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_CRECHES_-_ABRIL_2016.docx

Data inicial

01/05/2016

Data final

31/05/2016

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_CRECHES_-_MAIO_2016.docx

Data inicial

01/06/2016

Data final

30/06/2016

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_CRECHES_-_JUNHO_2016.docx

Data inicial Data final Tipo de Cardápio

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/534/CARD%C3%81PIO_ETI_-_NOVEMBRO_2015.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/535/CARD%C3%81PIO_ETI_-_DEZEMBRO_2015.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/536/CARD%C3%81PIO_CRECHES_-_FEVEREIERO_2016.odt
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/537/CARD%C3%81PIO_CRECHES_-_MAR%C3%87O_2016.odt
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/538/CARD%C3%81PIO_CRECHES_-_ABRIL_2016.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/539/CARD%C3%81PIO_CRECHES_-_MAIO_2016.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/540/CARD%C3%81PIO_CRECHES_-_JUNHO_2016.docx


01/07/2016 31/07/2016 Não informado

Anexo

CARDÁPIO_CRECHES_-_JULHO_2016.docx

Data inicial

01/08/2016

Data final

31/08/2016

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_CRECHES_-_AGOSTO_2016.docx

Data inicial

01/09/2016

Data final

30/09/2016

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_CRECHES_-_SETEMBRO_2016.docx

Data inicial

01/10/2016

Data final

31/10/2016

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_CRECHES_-_OUTUBRO_2016.doc

Data inicial

01/11/2016

Data final

30/11/2016

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_CRECHES_-_NOVEMBRO_2016.doc

Data inicial

01/12/2016

Data final

31/12/2016

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_CRECHES_-_DEZEMBRO_2016.doc

Data inicial

01/02/2017

Data final

28/02/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHE_FEVEREIRO_2017.docx

Data inicial

01/02/2017

Data final

28/02/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/541/CARD%C3%81PIO_CRECHES_-_JULHO_2016.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/542/CARD%C3%81PIO_CRECHES_-_AGOSTO_2016.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/543/CARD%C3%81PIO_CRECHES_-_SETEMBRO_2016.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/544/CARD%C3%81PIO_CRECHES_-_OUTUBRO_2016.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/545/CARD%C3%81PIO_CRECHES_-_NOVEMBRO_2016.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/546/CARD%C3%81PIO_CRECHES_-_DEZEMBRO_2016.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/567/CARD%C3%81PIO_-_CRECHE_FEVEREIRO_2017.docx


Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_FEVEREIRO_2017.doc

Data inicial

01/02/2017

Data final

28/02/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_FEVEREIRO_2017.doc

Data inicial

01/03/2017

Data final

31/03/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHE_MARÇO_2017.docx

Data inicial

01/03/2017

Data final

31/03/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_RURAL_MARÇO_2017.doc

Data inicial

01/03/2017

Data final

31/03/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_URBANA_MARÇO_2017.doc

Data inicial

01/03/2017

Data final

31/03/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_RURAL_MARÇO_2017.docx

Data inicial

01/03/2017

Data final

31/03/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_URBANA_MARÇO_2017_.docx

Data inicial

01/04/2017

Data final

30/04/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/568/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_FEVEREIRO_2017.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/569/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_FEVEREIRO_2017.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/570/CARD%C3%81PIO_-_CRECHE_MAR%C3%87O_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/571/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_RURAL_MAR%C3%87O_2017.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/572/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_URBANA_MAR%C3%87O_2017.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/573/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_RURAL_MAR%C3%87O_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/574/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_URBANA_MAR%C3%87O_2017_.docx


CARDÁPIO_-_CRECHE_ABRIL_2017.doc

Data inicial

01/04/2017

Data final

30/04/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-
_EDUCAÇÃO_INFANTIL_REGULAR_ABRIL_2017.doc

Data inicial

01/04/2017

Data final

30/04/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_RURAL_ABRIL_2017.doc

Data inicial

01/04/2017

Data final

30/04/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_URBANO_ABRIL_2017.doc

Data inicial

01/04/2017

Data final

30/04/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_RURAL_ABRIL_2017.docx

Data inicial

01/04/2017

Data final

30/04/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_UBANO_ABRIL_2017.docx

Data inicial

01/05/2017

Data final

31/05/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHE_MAIO_2017.docx

Data inicial

01/05/2017

Data final

31/05/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_MAIO_2017.docx

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/578/CARD%C3%81PIO_-_CRECHE_ABRIL_2017.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/579/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_REGULAR_ABRIL_2017.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/580/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_RURAL_ABRIL_2017.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/581/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_URBANO_ABRIL_2017.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/582/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_RURAL_ABRIL_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/583/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_UBANO_ABRIL_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/584/CARD%C3%81PIO_-_CRECHE_MAIO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/585/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_MAIO_2017.docx


Data inicial

01/05/2017

Data final

31/05/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_MAIO_2017.docx

Data inicial

01/05/2017

Data final

31/05/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_MAIO_2017.docx

Data inicial

01/06/2017

Data final

30/06/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHE_JUNHO_2017.doc

Data inicial

01/06/2017

Data final

30/06/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_JUNHO_2017.docx

Data inicial

01/06/2017

Data final

30/06/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_JUNHO_2017.docx

Data inicial

01/06/2017

Data final

30/06/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_JUNHO_2017.docx

Data inicial

01/08/2017

Data final

31/08/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_AGOSTO_2017.pdf

Data inicial Data final Tipo de Cardápio

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/586/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_MAIO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/587/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_MAIO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/588/CARD%C3%81PIO_-_CRECHE_JUNHO_2017.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/589/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_JUNHO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/590/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_JUNHO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/591/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_JUNHO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/592/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_AGOSTO_2017.pdf


01/08/2017 31/08/2017 Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_AGOSTO_2017.pdf

Data inicial

01/08/2017

Data final

31/08/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_AGOSTO_2017.pdf

Data inicial

01/08/2017

Data final

31/08/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_AGOSTO_2017.pdf

Data inicial

01/08/2017

Data final

31/08/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHE_AGOSTO_2017.xml

Data inicial

01/09/2017

Data final

30/09/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHE_SETEMBRO_2017.doc

Data inicial

01/09/2017

Data final

30/09/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_SETEMBRO_2017.doc

Data inicial

01/09/2017

Data final

30/09/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_SETEMBRO_2017.doc

Data inicial

01/10/2017

Data final

31/10/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/593/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_AGOSTO_2017.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/594/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_AGOSTO_2017.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/595/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_AGOSTO_2017.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/596/CARD%C3%81PIO_-_CRECHE_AGOSTO_2017.xml
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/597/CARD%C3%81PIO_-_CRECHE_SETEMBRO_2017.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/598/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_SETEMBRO_2017.doc
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/599/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_SETEMBRO_2017.doc


Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHE_OUTUBRO_2017.pdf

Data inicial

01/10/2017

Data final

31/10/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_OUTUBRO_2017.docx

Data inicial

01/10/2017

Data final

31/10/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_OUTUBRO_2017.docx

Data inicial

01/10/2017

Data final

31/10/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_OUTUBRO_2017.docx

Data inicial

01/10/2017

Data final

31/10/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_OUTUBRO_2017.docx

Data inicial

01/11/2017

Data final

30/11/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHE_NOVEMBRO_2017.pdf

Data inicial

01/11/2017

Data final

30/11/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_NOVEMBRO_2017.docx

Data inicial

01/11/2017

Data final

30/11/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/631/CARD%C3%81PIO_-_CRECHE_OUTUBRO_2017.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/632/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_OUTUBRO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/633/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_OUTUBRO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/634/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_OUTUBRO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/635/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_OUTUBRO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/636/CARD%C3%81PIO_-_CRECHE_NOVEMBRO_2017.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/637/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_NOVEMBRO_2017.docx


CARDÁPIO_-_INTEGRAL_NOVEMBRO_2017.docx

Data inicial

01/11/2017

Data final

30/11/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_NOVEMBRO_2017.docx

Data inicial

01/11/2017

Data final

30/11/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-
_REGULAR_ZONA_RURAL_NOVEMBRO_2017.docx

Data inicial

01/12/2017

Data final

31/12/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_DEZEMBRO_2017.docx

Data inicial

01/12/2017

Data final

31/12/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_DEZEMBRO_2017.docx

Data inicial

01/12/2017

Data final

31/12/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_DEZEMBRO_2017.docx

Data inicial

01/12/2017

Data final

31/12/2017

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_DEZEMBRO_2017.docx

Data inicial

01/02/2018

Data final

28/02/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_FEVEREIRO_2018.docx

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/638/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_NOVEMBRO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/639/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_NOVEMBRO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/640/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_NOVEMBRO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/641/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_DEZEMBRO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/642/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_DEZEMBRO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/643/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_DEZEMBRO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/644/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_DEZEMBRO_2017.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/645/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_FEVEREIRO_2018.docx


Data inicial

01/02/2018

Data final

28/02/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_FEVEREIRO_2018.docx

Data inicial

01/02/2018

Data final

28/02/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_FEVEREIRO_2018.docx

Data inicial

01/02/2018

Data final

28/02/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_FEVEREIRO_2018.docx

Data inicial

01/03/2018

Data final

31/03/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-__INTEGRAL_MARÇO_2018.docx

Data inicial

01/03/2018

Data final

31/03/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_MARÇO_2018.docx

Data inicial

01/03/2018

Data final

31/03/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_MARÇO_2018.docx

Data inicial

01/03/2018

Data final

31/03/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_MARÇO_2018.docx

Data inicial Data final Tipo de Cardápio

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/646/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_FEVEREIRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/647/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_FEVEREIRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/648/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_FEVEREIRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/649/CARD%C3%81PIO_-__INTEGRAL_MAR%C3%87O_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/650/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_MAR%C3%87O_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/651/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_MAR%C3%87O_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/652/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_MAR%C3%87O_2018.docx


01/04/2018 30/04/2018 Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_ABRIL_2018.docx

Data inicial

01/04/2018

Data final

30/04/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_ABRIL_2018.docx

Data inicial

01/04/2018

Data final

30/04/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_ABRIL_2018.docx

Data inicial

01/04/2018

Data final

30/04/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_ABRIL_2018.docx

Data inicial

01/05/2018

Data final

31/05/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_MAIO_2018.docx

Data inicial

01/05/2018

Data final

31/05/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_MAIO_2018.docx

Data inicial

01/05/2018

Data final

31/05/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_MAIO_2018.docx

Data inicial

01/05/2018

Data final

31/05/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/653/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_ABRIL_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/654/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_ABRIL_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/655/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_ABRIL_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/656/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_ABRIL_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/657/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_MAIO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/658/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_MAIO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/659/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_MAIO_2018.docx


Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_MAIO_2018.docx

Data inicial

01/06/2018

Data final

30/06/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_JUNHO_2018.docx

Data inicial

01/06/2018

Data final

30/06/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_JUNHO_2018.docx

Data inicial

01/06/2018

Data final

30/06/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_JUNHO_2018.docx

Data inicial

01/06/2018

Data final

30/06/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_JUNHO_2018.docx

Data inicial

01/06/2018

Data final

30/06/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_CRECHES_-_JUNHO_2018.pdf

Data inicial

01/08/2018

Data final

31/08/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHE_AGOSTO_2018.pdf

Data inicial

01/08/2018

Data final

31/08/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/660/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_MAIO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/661/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_JUNHO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/662/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_JUNHO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/663/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_JUNHO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/664/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_ZONA_RURAL_JUNHO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/665/CARD%C3%81PIO_CRECHES_-_JUNHO_2018.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/779/CARD%C3%81PIO_-_CRECHE_AGOSTO_2018.pdf


CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_AGOSTO_2018.docx

Data inicial

01/08/2018

Data final

31/08/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_AGOSTO_2018.docx

Data inicial

01/08/2018

Data final

31/08/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_AGOSTO_2018.docx

Data inicial

01/08/2018

Data final

31/08/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_AGOSTO_2018.docx

Data inicial

01/09/2018

Data final

30/09/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_SETEMBRO_2018.docx

Data inicial

01/09/2018

Data final

30/09/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_SETEMBRO_2018.docx

Data inicial

01/09/2018

Data final

30/09/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_SETEMBRO_2018.docx

Data inicial

01/09/2018

Data final

30/09/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_SETEMBRO_2018.docx

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/780/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_AGOSTO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/781/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_AGOSTO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/782/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_AGOSTO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/783/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_AGOSTO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/793/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_SETEMBRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/794/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_SETEMBRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/795/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_SETEMBRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/796/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_SETEMBRO_2018.docx


Data inicial

01/10/2018

Data final

31/10/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-__REGULAR_OUTUBRO_2018.pdf

Data inicial

01/10/2018

Data final

31/10/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_OUTUBRO_2018.docx

Data inicial

01/10/2018

Data final

31/10/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_OUTUBRO_2018.docx

Data inicial

01/10/2018

Data final

31/10/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_OUTUBRO_2018.docx

Data inicial

01/11/2018

Data final

30/11/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_NOVEMBRO_2018.docx

Data inicial

01/11/2018

Data final

30/11/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_NOVEMBRO_2018.docx

Data inicial

01/11/2018

Data final

30/11/2018

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_NOVEMBRO_2018.docx

Data inicial Data final Tipo de Cardápio

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/797/CARD%C3%81PIO_-__REGULAR_OUTUBRO_2018.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/798/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_OUTUBRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/799/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_OUTUBRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/800/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_OUTUBRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/807/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_NOVEMBRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/808/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_NOVEMBRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/809/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_NOVEMBRO_2018.docx


01/11/2018 30/11/2018 Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_NOVEMBRO_2018.docx

Data inicial

01/12/2018

Data final

30/12/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHES_DEZEMBRO_2018.pdf

Data inicial

01/12/2018

Data final

30/12/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_DEZEMBRO_2018.docx

Data inicial

01/12/2018

Data final

30/12/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_DEZEMBRO_2018.docx

Data inicial

01/12/2018

Data final

30/12/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_DEZEMBRO_2018.docx

Data inicial

01/12/2018

Data final

30/12/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_DEZEMBRO_2018.docx

Data inicial

01/02/2019

Data final

28/02/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_FEVEREIRO_2019.docx

Data inicial

01/02/2019

Data final

28/02/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/810/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_NOVEMBRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/811/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES_DEZEMBRO_2018.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/812/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_DEZEMBRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/813/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_DEZEMBRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/814/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_DEZEMBRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/815/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_DEZEMBRO_2018.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/816/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_FEVEREIRO_2019.docx


Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_FEVEREIRO_2019.docx

Data inicial

01/02/2019

Data final

28/02/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_FEVEREIRO_2019.docx

Data inicial

01/02/2019

Data final

28/02/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_FEVEREIRO_2019.docx

Data inicial

01/03/2019

Data final

31/03/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_MARÇO_2019.docx

Data inicial

01/03/2019

Data final

31/03/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_MARÇO_2019.docx

Data inicial

01/03/2019

Data final

31/03/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_MARÇO_2019.docx

Data inicial

01/03/2019

Data final

31/03/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_MARÇO_2019.docx

Data inicial

01/04/2019

Data final

30/04/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/817/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_FEVEREIRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/818/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_FEVEREIRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/819/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_FEVEREIRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/820/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_MAR%C3%87O_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/821/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_MAR%C3%87O_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/822/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_MAR%C3%87O_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/823/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_MAR%C3%87O_2019.docx


CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_ABRIL_2019.docx

Data inicial

01/04/2019

Data final

30/04/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_ABRIL_2019.docx

Data inicial

01/04/2019

Data final

30/04/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_ABRIL_2019.docx

Data inicial

01/04/2019

Data final

30/04/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL__ABRIL_2019.docx

Data inicial

01/05/2019

Data final

31/05/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_MAIO_2019.docx

Data inicial

01/05/2019

Data final

31/05/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_MAIO_2019.docx

Data inicial

01/05/2019

Data final

31/05/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_MAIO_2019.docx

Data inicial

01/05/2019

Data final

31/05/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_MAIO_2019.docx

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/824/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_ABRIL_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/825/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_ABRIL_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/826/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_ABRIL_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/827/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL__ABRIL_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/828/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_MAIO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/829/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_MAIO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/830/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_MAIO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/831/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_MAIO_2019.docx


Data inicial

01/06/2019

Data final

30/06/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_JUNHO_2019.docx

Data inicial

01/06/2019

Data final

30/06/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_JUNHO_2019.docx

Data inicial

01/06/2019

Data final

30/06/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_JUNHO_2019.docx

Data inicial

01/07/2019

Data final

31/07/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHE_01_A_03_ANOS_JULHO_2019.odt

Data inicial

01/07/2019

Data final

31/07/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHE_07_A_11_MESES_JULHO_2019.odt

Data inicial

01/08/2019

Data final

31/08/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_AGOSTO_2019.docx

Data inicial

01/08/2019

Data final

31/08/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_AGOSTO__2019.docx

Data inicial Data final Tipo de Cardápio

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/832/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_JUNHO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/833/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_JUNHO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/834/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_JUNHO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/835/CARD%C3%81PIO_-_CRECHE_01_A_03_ANOS_JULHO_2019.odt
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/836/CARD%C3%81PIO_-_CRECHE_07_A_11_MESES_JULHO_2019.odt
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/837/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_AGOSTO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/838/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_AGOSTO__2019.docx


01/08/2019 31/08/2019 Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_AGOSTO_2019.docx

Data inicial

01/08/2019

Data final

31/08/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_AGOSTO_2019.docx

Data inicial

01/09/2019

Data final

30/09/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-
_CRECHES__07_A_11_MESES_SETEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/09/2019

Data final

30/09/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHES_01_A_03_ANOS_SETEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/09/2019

Data final

30/09/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_SETEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/09/2019

Data final

30/09/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_SETEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/09/2019

Data final

30/09/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_SETEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/09/2019

Data final

30/09/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/839/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_AGOSTO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/840/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_AGOSTO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/841/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES__07_A_11_MESES_SETEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/842/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES_01_A_03_ANOS_SETEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/843/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_SETEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/844/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_SETEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/845/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_SETEMBRO_2019.docx


Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_SETEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/10/2019

Data final

31/10/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-
_CRECHES__07_A_11_MESES_OUTUBRO_2019.docx

Data inicial

01/10/2019

Data final

31/10/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHES_01_A_03_ANOS_OUTUBRO_2019.docx

Data inicial

01/10/2019

Data final

31/10/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_OUTUBRO_2019.docx

Data inicial

01/10/2019

Data final

31/10/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_OUTUBRO__2019.docx

Data inicial

01/10/2019

Data final

31/10/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_OUTUBRO__2019.docx

Data inicial

01/10/2019

Data final

31/10/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_OUTUBRO_2019.docx

Data inicial

01/11/2019

Data final

30/11/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/846/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_SETEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/852/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES__07_A_11_MESES_OUTUBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/853/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES_01_A_03_ANOS_OUTUBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/854/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_OUTUBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/855/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_OUTUBRO__2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/856/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_OUTUBRO__2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/857/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_OUTUBRO_2019.docx


CARDÁPIO_-
_CRECHES_01_A_03_ANOS_NOVEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/11/2019

Data final

30/11/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-
_CRECHES_07_A_11_MESES_NOVEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/11/2019

Data final

30/11/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_NOVEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/11/2019

Data final

30/11/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_NOVEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/11/2019

Data final

30/11/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_NOVEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/11/2019

Data final

30/11/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_NOVEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/12/2019

Data final

31/12/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHES_01_A_03_ANOS_DEZEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/12/2019

Data final

31/12/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-
_CRECHES_07_A_11_MESES_DEZEMBRO_2019.docx

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/859/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES_01_A_03_ANOS_NOVEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/860/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES_07_A_11_MESES_NOVEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/861/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_NOVEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/862/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_NOVEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/863/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_NOVEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/864/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_NOVEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/865/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES_01_A_03_ANOS_DEZEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/866/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES_07_A_11_MESES_DEZEMBRO_2019.docx


Data inicial

01/12/2019

Data final

31/12/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_DEZEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/12/2019

Data final

31/12/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_DEZEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/12/2019

Data final

31/12/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_DEZEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/12/2019

Data final

31/12/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_DEZEMBRO_2019.docx

Data inicial

01/02/2020

Data final

29/02/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHES_01_A_03_ANOS_FEVEREIRO_2020.docx

Data inicial

01/02/2020

Data final

29/02/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-
_CRECHES_07_A_11_MESES_FEVEREIRO_2020.docx

Data inicial

01/02/2020

Data final

29/02/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_FEVEREIRO_2020.docx

Data inicial Data final Tipo de Cardápio

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/867/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_DEZEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/868/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_DEZEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/869/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_DEZEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/870/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_DEZEMBRO_2019.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/871/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES_01_A_03_ANOS_FEVEREIRO_2020.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/872/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES_07_A_11_MESES_FEVEREIRO_2020.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/873/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_FEVEREIRO_2020.docx


01/02/2020 29/02/2020 Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_FEVEREIRO_2020.docx

Data inicial

01/02/2020

Data final

29/02/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_FEVEREIRO_2020.docx

Data inicial

01/02/2020

Data final

29/02/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_FEVEREIRO_2020.docx

Data inicial

01/03/2020

Data final

31/03/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHES_01_A_03_ANOS_MARÇO_2020.docx

Data inicial

01/03/2020

Data final

31/03/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHES_07_A_11_MESES_MARÇO_2020.docx

Data inicial

01/03/2020

Data final

31/03/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_EDUCAÇÃO_INFANTIL_MARÇO_2020.docx

Data inicial

01/03/2020

Data final

31/03/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_MARÇO_2020.docx

Data inicial

01/03/2020

Data final

31/03/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/874/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_FEVEREIRO_2020.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/875/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_FEVEREIRO_2020.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/876/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_FEVEREIRO_2020.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/877/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES_01_A_03_ANOS_MAR%C3%87O_2020.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/878/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES_07_A_11_MESES_MAR%C3%87O_2020.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/879/CARD%C3%81PIO_-_EDUCA%C3%87%C3%83O_INFANTIL_MAR%C3%87O_2020.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/880/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_MAR%C3%87O_2020.docx


Anexo

CARDÁPIO_-_REGULAR_MARÇO_2020.docx

Data inicial

01/03/2020

Data final

31/03/2020

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_MARÇO_2020.docx

Data inicial

01/09/2019

Data final

30/09/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHES__07_A_11_MESES_SETEMBRO_2019_-
_ALERGIA_À_PROTEÍNA_DO_LEITE_DE_VACA.docx

Data inicial

01/09/2019

Data final

30/09/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHES_01_A_03_ANOS_SETEMBRO_2019_-
_ALERGIA_À_PROTEÍNA_DO_LEITE_DE_VACA.docx

Data inicial

01/09/2019

Data final

30/09/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHES_01_A_03_ANOS_SETEMBRO_2019_-
_INTOLERÂNCIA_À_LACTOSE.docx

Data inicial

01/09/2019

Data final

30/09/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_CRECHES_07_A_11_MESES_SETEMBRO_2019_-
_INTOLERÂNCIA_À_LACTOSE.docx

Data inicial

01/09/2019

Data final

30/09/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_INTEGRAL_SETEMBRO_2019_-
_ALERGIA_À_PROTEÍNA_DO_LEITE_DE_VACA.docx

Data inicial

01/09/2019

Data final

30/09/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/881/CARD%C3%81PIO_-_REGULAR_MAR%C3%87O_2020.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/882/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_MAR%C3%87O_2020.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/883/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES__07_A_11_MESES_SETEMBRO_2019_-_ALERGIA_%C3%80_PROTE%C3%8DNA_DO_LEITE_DE_VACA.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/884/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES_01_A_03_ANOS_SETEMBRO_2019_-_ALERGIA_%C3%80_PROTE%C3%8DNA_DO_LEITE_DE_VACA.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/885/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES_01_A_03_ANOS_SETEMBRO_2019_-_INTOLER%C3%82NCIA_%C3%80_LACTOSE.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/886/CARD%C3%81PIO_-_CRECHES_07_A_11_MESES_SETEMBRO_2019_-_INTOLER%C3%82NCIA_%C3%80_LACTOSE.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/887/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_SETEMBRO_2019_-_ALERGIA_%C3%80_PROTE%C3%8DNA_DO_LEITE_DE_VACA.docx


CARDÁPIO_-_INTEGRAL_SETEMBRO_2019_-
_INTOLERÂNCIA_À_LACTOSE.docx

Data inicial

01/09/2019

Data final

30/09/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_SETEMBRO_2019_-
_ALERGIA_À_PROTEÍNA_DO_LEITE_DE_VACA.docx

Data inicial

01/09/2019

Data final

30/09/2019

Tipo de Cardápio

Não informado

Anexo

CARDÁPIO_-_ZONA_RURAL_SETEMBRO_2019_-
_INTOLERÂNCIA_À_LACTOSE.docx

5. Sobre o estoque de alimentos:

Quanto ao funcionamento, como está organizado a aquisição dos
gêneros alimentícios que irão compor o estoque? Ele é
"Centralizado", "Descentralizado/Escolarizado" ou
"Semidescentralizado"?

Os gêneros alimentícios são adquiridos pelo Departamento de

Abastecimento (DABA/SEDETA), através de Licitação, na

modalidade Pregão Eletrônico. Os anos anteriores ao de 2020 a

modalidade era Pregão Presencial. As entregas dos gêneros

estocáveis são mensais e as entregas dos gêneros perecíveis são

semanais.

Como é feito o levantamento e controle do estoque de alimentos
nas unidades escolares? Quem são os responsáveis pelos
estoques?

A prefeitura de Juiz de Fora possui um almoxarifado central onde

são armazenados os gêneros estocáveis que serão enviados às

escolas rurais, assim como o estoque regulador. Os gêneros

perecíveis das escolas rurais são recebidos semanalmente neste

almoxarifado e encaminhados em rotas especí cas às unidades.

Nas unidades escolares de zona urbana, as entregas são realizadas

diretamente pelos fornecedores, sendo as mesmas responsáveis

pelo recebimento. Cada escola tem sua despensa e deve manter os

gêneros armazenados de forma adequada, com o espaço limpo e

organizado, e monitoramento pelo sistema primeiro que vence,

primeiro que sai (PVPS). O controle do estoque das unidades é

realizado por um pro ssional designado pelas mesmas. Existe um

formulário de controle, que deve ser preenchido e enviado para a

Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar (SNAE)

mensalmente, no primeiro dia útil do mês, em anexo. Neste

formulário são apresentadas as movimentações dos gêneros

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/888/CARD%C3%81PIO_-_INTEGRAL_SETEMBRO_2019_-_INTOLER%C3%82NCIA_%C3%80_LACTOSE.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/889/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_SETEMBRO_2019_-_ALERGIA_%C3%80_PROTE%C3%8DNA_DO_LEITE_DE_VACA.docx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/fae_attachment/file/890/CARD%C3%81PIO_-_ZONA_RURAL_SETEMBRO_2019_-_INTOLER%C3%82NCIA_%C3%80_LACTOSE.docx


alimentícios ao longo do mês. Com base nas informações enviadas

nestes controles é feita a análise dos mesmos para o

abastecimento do mês. A SNAE disponibiliza anualmente, no início

do ano, o Manual da SNAE, em anexo, contendo todas as diretrizes

do serviço.

Com qual frequência a Secretaria verifica o estoque de
alimentos? A equipe consegue cumprir essa periodicidade?

Nas visitas realizadas às unidades pela Supervisão é feita a

veri cação do estoque ‘in loco’ (validade e contagem) e conferência

com o formulário enviado A Supervisão não estipula frequência

para esta visita, mas procura realizar pelo menos uma conferência

por ano. Os dados do período de 2015 a 2020 estão apresentados

na planilha de visitas realizadas, em anexo. Como esta veri cação

integra uma visita de rotina nas unidades, o levantamento

realizado compõe o check-list de visita, em anexo.

Anexe os últimos levantamentos realizados ou, caso seu
município tenha usado a ferramenta de Estoques, indique o(s)
registro(s)

VISITAS_-_2019.xls

alvaro_braga_12-4.pdf

CEM_28-02-19.pdf

creche_carlos_roberto_ananias_27-08-19.pdf

creche_leila_melo_08-02-19.pdf

creche_leila_melo_12-11-19.pdf

creche_marcelo_moyses_gaio_24-04-19.pdf

creche_marcelo_moyses_gaio_26-02-19.pdf

creche_marcelo_moyses_gaio_30-10-19.pdf

e.m.maria_aparecida_sarmento_18-11-19.pdf

em_adhemar_rezende_de_andrade_27-02-19.pdf

em_carlos_alberto_marques_21-02-2019.pdf

em_elpidio_correa_05-04-19.pdf

em_joao_guimarães_rosa_20-03-19.pdf

em_jose_calil_ahouagi_19-08-19.pdf

em_jose_calil_ahouagi_25-02-19.pdf

em_maria_aparecida_sarmento_27-02-19.pdf

em_maria_jose_villela_12-03-19000.pdf

em_presidente_tancredo_neves_20-08-19.pdf

em_tancredo_neves_28-02-19.pdf

jose_calil_10-4.pdf

em_santana_itatiaia_12-03-19.pdf

em_santana_itatiaia_17-09-19.pdf

em_santos_dumont_26-02-19.pdf

creche_conego_13-02-19.pdf

creche_conego_13-11-19.pdf

creche_derlando_f._fernandes_12-02-19.pdf

creche_ipiranga_13-02-19.pdf

creche_obras_sociais_bom_pastor_27-02-19.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/60/VISITAS_-_2019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/61/alvaro_braga_12-4.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/62/CEM_28-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/63/creche_carlos_roberto_ananias_27-08-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/64/creche_leila_melo_08-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/65/creche_leila_melo_12-11-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/66/creche_marcelo_moyses_gaio_24-04-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/67/creche_marcelo_moyses_gaio_26-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/68/creche_marcelo_moyses_gaio_30-10-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/69/e.m.maria_aparecida_sarmento_18-11-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/70/em_adhemar_rezende_de_andrade_27-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/71/em_carlos_alberto_marques_21-02-2019.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/72/em_elpidio_correa_05-04-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/73/em_joao_guimar%C3%A3es_rosa_20-03-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/74/em_jose_calil_ahouagi_19-08-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/75/em_jose_calil_ahouagi_25-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/76/em_maria_aparecida_sarmento_27-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/77/em_maria_jose_villela_12-03-19000.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/78/em_presidente_tancredo_neves_20-08-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/79/em_tancredo_neves_28-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/80/jose_calil_10-4.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/81/em_santana_itatiaia_12-03-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/82/em_santana_itatiaia_17-09-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/83/em_santos_dumont_26-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/84/creche_conego_13-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/85/creche_conego_13-11-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/86/creche_derlando_f._fernandes_12-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/87/creche_ipiranga_13-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/88/creche_obras_sociais_bom_pastor_27-02-19.pdf


creche_prof_maria_de_lourdes_07-02-19.pdf

creche_sol_nascente.pdf

creche_toninho_ventura_14-08.pdf

creche_virginia_07-02-19.pdf

creche_virginia_25-10-19.pdf

em_fernão_dias_paes_14-05-19.pdf

em_ipiranga_27-03-19.pdf

em_jose_homem_de_carvalho_01-03-19.pdf

em_jose_homem_de_carvalho_16-08.pdf

em_manuel_bandeira_02-04-19.pdf

em_santa_catarina_laboure_26-03-19.pdf

em_santa_cecilia.pdf

em_sao_geraldo_22-08-19.pdf

instituto_maria_15-03-19.pdf

tarcisio.pdf

assoc.assist.creche_carlos_de_moraes_.pdf

ceprom_15-03-19.pdf

creche_cleia_gervasio_26-09-19.pdf

creche_clelia_gervasio_07-02-19.pdf

creche_eneida_carapinha.pdf

creche_hermann_gmeiner_16-09-19.pdf

creche_recanto_dos_baixinhos_26-02.pdf

creche_sanderes_07-02-19.pdf

creche_sanderes_13-11-19.pdf

creche_sementes_do_amanha_11-03-19.pdf

em_Bonfim_1_25-02-19.pdf

em_dilermando_cruz_03-04-19.pdf

em_ilva_melo_reis_12-08.pdf

em_ilva_melo_reis_14-03-19.pdf

em_joao_panisset_14-03-19.pdf

em_marilia_de_dirceu_.pdf

em_prof_irineu_guimaraes.pdf

em_união_da_betânia_11-03-19.pdf

em_prof_oscar_schmidth.pdf

helena_de_almeida.pdf

maria_braga.pdf

caic_santa_cruz_24-04-19.pdf

creche_maria_nazareth_nogueira_12-02-19.pdf

creche_monteiro_lobato_24-09-19.pdf

creche_paulo_freire_23-08-19.pdf

creche_paulo_freire_29-05-19.pdf

creche_prefeito_olavo_costa_19-09-19.pdf

em_almerinda_tavares_30-08-19.pdf

em_alvaro_lins_26-04-19.pdf

em_amelia_pires_18-03-19.pdf

em_andre_rebouças_23-08-19.pdf

em_andre_rebouças_25-03-19.pdf

em_andre_rebouças_26-11-19.pdf

em_antonio_carlos_fagundes_19-03-19.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/89/creche_prof_maria_de_lourdes_07-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/90/creche_sol_nascente.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/91/creche_toninho_ventura_14-08.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/92/creche_virginia_07-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/93/creche_virginia_25-10-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/95/em_fern%C3%A3o_dias_paes_14-05-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/96/em_ipiranga_27-03-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/97/em_jose_homem_de_carvalho_01-03-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/98/em_jose_homem_de_carvalho_16-08.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/99/em_manuel_bandeira_02-04-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/100/em_santa_catarina_laboure_26-03-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/101/em_santa_cecilia.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/102/em_sao_geraldo_22-08-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/103/instituto_maria_15-03-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/104/tarcisio.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/105/assoc.assist.creche_carlos_de_moraes_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/106/ceprom_15-03-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/107/creche_cleia_gervasio_26-09-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/108/creche_clelia_gervasio_07-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/109/creche_eneida_carapinha.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/110/creche_hermann_gmeiner_16-09-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/111/creche_recanto_dos_baixinhos_26-02.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/112/creche_sanderes_07-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/113/creche_sanderes_13-11-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/114/creche_sementes_do_amanha_11-03-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/115/em_Bonfim_1_25-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/116/em_dilermando_cruz_03-04-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/117/em_ilva_melo_reis_12-08.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/118/em_ilva_melo_reis_14-03-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/119/em_joao_panisset_14-03-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/120/em_marilia_de_dirceu_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/121/em_prof_irineu_guimaraes.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/122/em_uni%C3%A3o_da_bet%C3%A2nia_11-03-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/123/em_prof_oscar_schmidth.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/124/helena_de_almeida.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/125/maria_braga.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/128/caic_santa_cruz_24-04-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/129/creche_maria_nazareth_nogueira_12-02-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/130/creche_monteiro_lobato_24-09-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/131/creche_paulo_freire_23-08-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/132/creche_paulo_freire_29-05-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/133/creche_prefeito_olavo_costa_19-09-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/134/em_almerinda_tavares_30-08-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/135/em_alvaro_lins_26-04-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/136/em_amelia_pires_18-03-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/137/em_andre_rebou%C3%A7as_23-08-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/138/em_andre_rebou%C3%A7as_25-03-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/139/em_andre_rebou%C3%A7as_26-11-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/140/em_antonio_carlos_fagundes_19-03-19.pdf


em_antonio_carlos_fagundes_25-09-19.pdf

em_carolina_de_assis.pdf

em_dante_jaime_brochado_16-08-19.pdf

EM_Gilberto_de_Alencar_pd_1.pdf

EM_Gilberto_de_Alencar_pd_2.pdf

em_jeronimo_tavares_20-08-19000.pdf

em_prof_paulo_rogerio_20-03-19.pdf

eunice.pdf

miguel_marinho.pdf

creche_virginia_26-04-19.pdf

6. Sobre o estoque dos equipamentos e utensílios (para cozinha e/ou
refeitório escolar):

Como está organizado a aquisição dos equipamentos e utensílios
para alimentação escolar que irão compor o estoque?

A aquisição de equipamentos e utensílios para a alimentação

escolar é responsabilidade das próprias unidades escolares. Elas

recebem uma verba para estes gastos, que devem ser programados,

atentando as prioridades.

Como é feito o levantamento e controle dos equipamentos e
utensílios nas unidades escolares? Quem são os responsáveis
pelos estoques?

Nas visitas realizadas pela equipe técnica, os equipamentos e

utensílios são avaliados e é feita a indicação, ao

diretor/coordenador da unidade escolar, sobre a necessidade de

reparo e/ou aquisição de um novo equipamento/utensílio.

Com qual frequência a Secretaria verifica o estoque dos
equipamentos e dos utensílios? A equipe consegue cumprir essa
periodicidade?

A Supervisão não estipula frequência para esta visita, mas procura

realizar pelo menos uma por ano. Os dados do período de 2015 a

2020 estão apresentados na planilha de visitas realizadas, em

anexo. Como esta veri cação integra uma visita de rotina nas

unidades, o levantamento realizado compõe o check-list de visita,

que foi incluído na parte de estoque.

Anexe os últimos levantamentos realizados ou, caso seu
município tenha usado a ferramenta de Estoques, indique o(s)
registro(s)

Não informado

7. Como é o processo de aquisição de alimentos da agricultura familiar?

De 2015 até 2018 o único gênero adquirido pelo município era o mel de

abelhas. A aquisição se dava através de Chamada Pública para a

Agricultura Familiar, conforme Lei n° 11.947/2009 e não atingia o

percentual mínimo recomendado. Ao longo dos anos, pelas visitas

realizadas, e con rmadas pelo Conselho de Alimentação Escolar,

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/141/em_antonio_carlos_fagundes_25-09-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/142/em_carolina_de_assis.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/143/em_dante_jaime_brochado_16-08-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/144/EM_Gilberto_de_Alencar_pd_1.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/145/EM_Gilberto_de_Alencar_pd_2.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/146/em_jeronimo_tavares_20-08-19000.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/147/em_prof_paulo_rogerio_20-03-19.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/148/eunice.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/149/miguel_marinho.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/food_inventory_attachment/file/150/creche_virginia_26-04-19.pdf


presenciávamos baixa aceitação do mel, causando inclusive desperdício.

Diante destes fatos e baseado em relatório de visita realizado pela

Controladoria-Geral da União em 2017, foi decidido pela suspensão da

aquisição do mel de abelhas para o ano de 2019. Durante o ano de 2019

ocorreram diversas reuniões entre as Secretarias de Educação e

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária para

reestruturação da aquisição, além de reuniões com a EMATER para

de nição de um plano de compras. Apesar dos esforços do grupo de

trabalho, a chamada pública não se efetivou. No ano de 2020, não houve

chamada pública devido a interrupção das atividades pela Pandemia, não

havendo a distribuição de kits aos alunos. O município optou pelo

fornecimento do Cartão Vale Alimentação. Em anexo, planilha com os

dados da aquisição no período.

Anexos

AQUISIÇÃO_DA_AGRICULTURA_FAMILIAR.pdf

8. Quantos nutricionistas trabalham na Secretaria Municipal de
Educação?

Efetivos:

2

Contratados

0

Vinculados a Secretaria de outro município:

0

Descreva quais outros municípios o(a) Nutricionista atende e
como é o regime de contratação.

A Secretaria de Educação possui 01 nutricionista efetivo e conta

com 01 nutricionista efetivo cedido pela Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária, no

desenvolvimento das ações do PNAE. A carga horária é de 40 h

semanais. Nenhum dos nutricionistas possui vínculo com outros

municípios. Destacamos que esse número é insu ciente para o

desenvolvimento de todas as atividades previstas nas resoluções

que tratam do tema: a Resolução n° 06/2020, do FNDE e a

Resolução n° 465/2010, do CFN. Do ano de 2019 para cá foram

feitas três convocações de nutricionistas para a SNAE, pelo edital

n° 02/2016 do concurso público em vigência, sendo Luciana

Aquino Ferreira Pinheiro, Cristiane Costa Do Carmo e Michely

Ferreira Novaes. As duas primeiras não assumiram por

incompatibilidade de horário. A terceira ainda está no prazo para

apresentação. Em abril de 2020 recebemos uma técnica em

nutrição com carga horária de 40 h.

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/family_farming_attachment/file/36/AQUISI%C3%87%C3%83O_DA_AGRICULTURA_FAMILIAR.pdf


Reflexões sobre a gestão

9. Quais foram as prioridades e desafios nesta área durante a gestão
atual?

Durante todo o período da atual gestão tivemos grandes desa os

relacionados à alimentação escolar, que foram tratadas no documento

Relatório Consolidado 2015 a 2020 SNAE, em anexo. As prioridades

também se encontram no anexo.

10. Como está o planejamento para o atendimento ao próximo ano
letivo? Quais recomendações e/ou pontos de atenção a atual gestão
destacaria para a gestão seguinte se atentar?

As informações relacionadas encontram-se no documento Relatório

Consolidado 2015 a 2020 SNAE, em anexo.

11. Quais outras sugestões ou recomendações a equipe deixa para a
próxima gestão?

As sugestões encontram-se no documento Relatório Consolidado 2015 a

2020 SNAE, em anexo. Há a necessidade de pensar o que fazer nos meses

de janeiro e fevereiro em relação ao atendimento dos alunos e não

podemos utilizar os recursos do PNAE para entrega de cartões.

Anexos

MANUAL_SNAE_-_2020.pdf

PLANILHA_MATRIZ_2020_-_regular.xls

CHECK-LIST_DE_VISITA.pdf

CADERNO_DE_LEGISLAÇÃO_2020.pdf

RELATÓRIO_CONSOLIDADO_2015_A_2020_SNAE.docx.pdf

PROJETO_COZINHA_EXPERIMENTAL.pdf

PROJETO_NA_PANELA.pdf

PROJETO_PITADA_DE_QUALIDADE.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/suggestions_attachment/file/46/MANUAL_SNAE_-_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/suggestions_attachment/file/47/PLANILHA_MATRIZ_2020_-_regular.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/suggestions_attachment/file/50/CHECK-LIST_DE_VISITA.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/suggestions_attachment/file/298/CADERNO_DE_LEGISLA%C3%87%C3%83O_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/suggestions_attachment/file/430/RELAT%C3%93RIO_CONSOLIDADO_2015_A_2020_SNAE.docx.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/suggestions_attachment/file/431/PROJETO_COZINHA_EXPERIMENTAL.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/suggestions_attachment/file/432/PROJETO_NA_PANELA.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/food/suggestions_attachment/file/433/PROJETO_PITADA_DE_QUALIDADE.pdf


Memorial de Gestão da Educação Municipal
Formulário de Gestão Democrática

As perguntas deste formulário referem-se aos conselhos e à participação da
comunidade nas escolas.

A ferramenta de Diagnóstico da Gestão foi usada? Se sim, indique qual
o diagnóstico

Não informado

Instituição de conselhos e ações de promoção à gestão democrática

1. O município está organizado em:

Sistema

Também responsável pela normatização da rede privada de
educação infantil

Sim

Também responsável pela normatização da rede privada de ensino
fundamental

Não

2. Sobre os Conselhos e Fóruns:

Conselho Municipal de Educação

Tem

Tipo

Normativo

Composição paritária

Sim

Dirigente Municipal de Educação é membro

Não

As reuniões são abertas

Sim

Detentor de cargo comissionado ou função gratificada representa
algum segmento (pais ou professores)

Sim

O representante da Secretaria Municipal de Educação exerce a
presidência



Não

Fórum Municipal de Educação

Tem

Composição paritária

Sim

Dirigente Municipal de Educação é membro

Sim

As reuniões são abertas

Sim

Detentor de cargo comissionado ou função gratificada representa
algum segmento (pais ou professores)

Não

O representante da Secretaria Municipal de Educação exerce a
presidência

Sim

Controle Social do Fundeb

Conselho municipal do fundeb

Composição paritária

Sim

Dirigente Municipal de Educação é membro

Não

As reuniões são abertas

Sim

Detentor de cargo comissionado ou função gratificada representa
algum segmento (pais ou professores)

Sim

O representante da Secretaria Municipal de Educação exerce a
presidência

Não

Tem ações efetivas e contínuas

Sim

Tem apoio técnico do setor contábil da prefeitura



Sim

Está com registro atualizado no MEC

Sim

Conselho de Alimentação Escolar (CAE)

Tem

Composição paritária

Sim

Dirigente Municipal de Educação é membro

Não

As reuniões são abertas

Sim

Detentor de cargo comissionado ou função gratificada representa
algum segmento (pais ou professores)

Não

O representante da Secretaria Municipal de Educação exerce a
presidência

Não

Tem ações efetivas e contínuas

Sim

Tem apoio técnico do setor contábil da prefeitura

Sim

Está com registro atualizado no MEC

Sim

Há outro(s) conselho(s) no município que corrobora(m) com a
gestão democrática da educação? Se sim, qual(is)?

A Secretaria de Educação se faz representar em vários Conselhos,

Comissões e Comitês. Em anexo, segue a listagem dos atuais

servidores que compõem este quadro.

Caso você tenha respondido “Não” a alguma opção das questões
anteriores, por favor, explique o por quê de o conselho não estar
instituído.

Não informado

Anexos



Nome do Sindicato

Dialoga com a
Secretaria da
Educação?

Tem
representatividade?

SINPRO JF - Sindicato dos
Professores de Juiz de Fora

Sim Sim

SINSERPU - Sindicato dos
Servidores Públicos de Juiz
de Fora

Não Não

FUNCIONÁRIOS_SE_-_Conselhos_e_Comissões_2016-2017-
2018.pdf

3. Sobre os sindicatos:

Anexos

Não informado

4. Quais Conferências são realizadas no município?

Educação - Quadrianual

Saúde - Quadrianual

Assistência Social - Bianual

Criança e Adolescente - Bianual

5. Sobre o Comitê Municipal do PAR:

Tem

O Comitê atualiza o PAR de acordo com as recomendações do
MEC?

Sim

Anexos

Não informado

6. Para cada aspecto abaixo, cite quais ações são realizadas para
promover a gestão democrática na rede.

Conselho Municipal de Educação

O Conselho Municipal de Educação cumpre seu papel na efetivação

da gestão democrática, através de diálogo contínuo com a Secretaria

de Educação nas políticas educacionais do nosso Sistema de Ensino.

Entre o período de 2017 a 2020, podemos relatar a participação do

CME nas seguintes ações educacionais: Deliberou sobre o Registro,

Renovação de Registro e Autorização de Funcionamento dos

estabelecimentos de ensino que pertencem ao SME; Deliberou sobre

regularizações de Vida Escolar; Participação ativa na elaboração do

diagnóstico e Comissão Interna da construção do Plano Municipal de

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/democratic/forum_and_council_justification_attachment/file/222/FUNCION%C3%81RIOS_SE_-_Conselhos_e_Comiss%C3%B5es_2016-2017-2018.pdf


Educação; Participou da composição da Comissão do Cadastro

Escolar; Elaborou normas para o sistema de ensino; Deliberou

Pareceres sobre estabelecimentos de ensino clandestinos

informando ao Poder Judiciário de Minas Gerais - Vara da Infância e

da Juventude; deliberou sobre a reorganização do quadro do

magistério municipal; Pronunciou-se mediante demandas recebidas

pelo Comitê de Ouvidoria Educacional; Respondeu solicitações de

informações encaminhadas pelo Movimento Interfóruns de

Educação Infantil do Brasil - MIEIB; Publicou: Nota de

Esclarecimento , Pareceres e Diretrizes de ações frente à pandemia

COVID - 19; Expôs ao Poder Executivo sobre a necessidade de

prorrogação dos Conselhos que venceram neste ano em meio à

pandemia do COVID - 19, sendo os mesmos prorrogados até

31/12/2020 ; Acompanhou os Projetos " Cadinho, por enquanto.." e

Cadinho de Prosa .; Participou de reuniões com a Secretária de

Educação e Subsecretária sobre o Referencial Curricular por

componentes curriculares; Reunião com o Secretário de

Planejamento e Secretaria de Educação sobre a Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO, entre outras ações. As reuniões são mensais

seguindo o Cronograma Anual de Reuniões mas necessita de

reuniões extraordinárias, de acordo com as demandas apresentadas,

principalmente neste momento de pandemia da COVID - 19.

Controle Social do Fundeb

É um órgão com sua representatividade de acordo com a Lei Federal,

escolhidos de forma democrática, com funções de proceder o

acompanhamento e controle social sobre a distribuição,

transferência e aplicações dos recursos do Fundo. Entre o ano de

2017 a 2020 o CACS-FUNDEB efetuou as seguintes ações:

acompanhou e controlou a distribuição, transferência e aplicação dos

recursos do FUNDEB; Acompanhou e controlou a execução dos

recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de

Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/FNDE, veri cando os registros

contábeis e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos

repassados, responsabilizando-se pelo recebimento, análise e envio

das prestações de contas ao SIGECON/FNDE; Deliberou Parecer

sobre as prestações de contas à serem apresentadas ao Tribunal de

Contas do Estado, constatou que o valor proveniente do FUNDEB,

são utilizados 100% na folha de pagamento dos funcionários do

magistérioe também Pareceres sobre o Programa Manutenção

Educação Infantil transferência Direta - Apoio Suplementar,

Programa Novos Estabelecimentos - Manutenção da Educação

Infantil, Programa Educação Infantil - Novas Turmas , Plano de Ações

Articuladas - PAR. Acompanhou a queda na arrecadação própria e

transferências constitucionais e acompanha a cada mês o Quadro

Demonstrativo das Receitas e Despesas - SIOPE/FUNDEB/FNDE.

Neste ano o CACS-FUNDEB, já deliberou Parecer sobre as



prestações de Contas do exercício de 2019 ( FUNDEB e PNATE)

faltando somente o envio da mesma pelo SIGECON/FNDE, devido ao

Sistema não estar aberto para o lançamento das mesmas. O

Conselho encontra-se em situação " REGULAR" no cadastro do

F N D E . As reuniões são mensais mas havendo necessidade

acontecem as " reuniões extraordinárias".

Conselho de Alimentação Escolar

É um órgão com sua representatividade de acordo com a Lei Federal,

escolhidos de forma democrática, com funções deliberativa,

permanente, scalizadora e de assessoramento do Executivo

Municipal na execução do programa Nacional de Alimentação escolar

- PNAE/FNDE. Entre o ano de 2017 a 2020 o CAE efetuou as

seguintes ações: *Fiscalizou a qualidade da alimentação oferecida nas

Escolas Municipais através do Roteiro de Visitas do FNDE, com os

seguintes itens: Oferta da Alimentação Escolar, Estoque de

Alimentos Perecíveis e não Perecíveis, Uniformização e Estrutura

Física. . Somente no ano de 2019 o CAE visitou 70 estabelecimentos

de Ensino, de acordo com seu Cronograma de Visitas Anual, não

detectando falhas graves mas informando estas à Secretaria de

Educação/ Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando/

Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar, para correção das

mesmas. Representantes deste Conselho sempre participam do

processo de licitação dos gêneros alimentícios a cada ano. Este

Conselho informa que no ano de 2019 não houve Chamada Pública

para a alimentação escolar devido a uma reestruturação no processo

de aquisição da agricultura familiar no município, sendo

extremamente necessário para que consiga atingir os os 30% da

agricultura familiar, havendo neste ano uma reestruturação por parte

do município de todo processo da agricultura familiar, como:

mapeamento agrícola local dos produtos rurais e suas organizações

da Agricultura Familiar, com participações da Empresa de assistência

Técnica e Extensão Rural - EMATER. Respondeu todas as solicitações

do DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN - FNDE e também do Colegiado

do Fórum de Educação Infantil Zona da Mata. Acompanhou o

desenvolvimento dos Projetos: Pitadas de Qualidade e Na Panela.

Conselheiros (as) participaram de cursos de capacitação, como:

CECANE - UFV e Boas Práticas de Manipulação de Alimentos pela

Secretaria de Educação/Departamento de Inclusão e Atenção ao

Educando/ Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar. O

Conselho recebe e analisa a cada mês o cardápio para cada faixa

etária nas escolas ,cronogramas de entregas dos produtos às escolas,

como também realiza à análise das prestações de contas do programa

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, a cada trimestre,

constando: saldo a reprogramar, receitas, aplicações, despesas,

ordem de empenho, ordem de pagamento, notas scais, extratos

bancários e fornecedores. Emite parecer sobre o desenvolvimento do



PNAE de forma anual e envia ao SIGECON/FNDE. Neste ano não

houve o envio da prestação de contas referente ao ano de 2019

porque o Sistema SIGECON/FNDE encontra-se fechado para o

lançamento de dados. As reuniões do CAE são mensais mas este

executa reuniões extraordinárias, de acordo com as demandas

apresentadas. O cadastro deste Conselho no FNDE encontra-se em

situação " REGULAR", apto para cumprir suas funções.

Conselhos Escolares

Cada escola organiza Assembleia Geral para eleição de

representantes de todos os segmentos (titular e suplente) do

Colegiado Escolar – intra e extraescolares, com registro em ata,

incluindo relação dos membros do Colegiado Escolar. Orientações,

esclarecimentos e encaminhamentos quanto a procedimentos

internos são realizados pela SNGE/DPPF junto às escolas.

Grêmios Estudantis

Não há Grêmios Escolares organizados nas escolas municipais.

Associação de Pais e Mestres

Foi realizado apenas um estudo inicial que não prosseguiu.

Outros comitês, conselhos e conferências

PORTARIA nº 10.763 de 01/11/2019 , que designa membros para

co m p o r o Comitê Gestor do Projeto REDE EM AÇÃO em

cumprimento a LEI MUNICIPAL 12469 de 11 de janeiro de 2012 que

institui a Área de Proteção e Segurança Escolar - APS ESCOLAR - em

todas as unidades de Ensino Básico localizadas no município.

PORTARIA n° 2004/2014, Publicada em 13/05/2014 - Cria o Comitê

de Ouvidoria Educacional (COE) e dá outras providências, alterada

pela Portaria nº2432/2016, Publicada em 26/01/2016, que substitui

membro do COE. Nos anos de 2017 A 2020, registramos 1.031

atendimentos ao público, fortalecendo o princípio da gestão

democrática através de um Sistema de Ouvidoria especí co para área

educacional do município de Juiz de Fora. No ano de 2019 o COE

integrou-se a PLATAFORMA INTEGRADA DE OUVIDORIA -

FALABR.

Anexos

PORTARIA_10763_2019.pdf

parecer_do_cme_outubro_2020.pdf

parecer_n_28_2020.pdf

parecer_n_23_2020.pdf

PJF___JFLegis_-_cme.htm

PJF___JFLegis_-_fundeb.htm

PJF___JFLegis_-_Norma.htm

PREFEITURA_DE_JUIZ_DE_FORA___e-Atos_do_Governo.htm

RELATÓRIO_DE_GESTÃO_COE_-_2014-2020.pdf
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https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/democratic/councils_attachment/file/462/RELAT%C3%93RIO_DE_GEST%C3%83O_COE_-_2014-2020.pdf


Conselhos

Escolares
101

Projeto Político-Pedagógico

construído com a participação da

comunidade escolar

147

Grêmio

Estudantil
0 Administradas por Unidade Executora 46

Associação de

Pais e

Mestres

0 Administradas pela Direção da Escola 101

Projeto

Político-

Pedagógico

147 Possuem fiscalização 147

Gestão democrática nas escolas

7. Registre aqui a situação da gestão democrática nas unidades
escolares da rede municipal. Se a ferramenta de Diagnóstico da Gestão
Democrática estiver preenchida, selecione o relatório atualizado para
preencher automaticamente a tabela. Informe quantas escolas
possuem/tem:

Total de escolas consideradas

147

A secretaria incentiva a existência e a autonomia de Associações
de Pais e Mestres nas escolas? Se sim, como ele ocorre? Caso
contrário, quais as dificuldades encontradas?

Inicialmente foi realizada uma pesquisa para a construção de um

Projeto para a Rede Municipal, entretanto esta discussão não

avançou.

Anexos

Não informado

Considerações gerais sobre os aspectos e o levantamento citado
acima.

Não informado

8. Os Projetos Políticos Pedagógicos foram revisados e/ou elaborados?
Eles foram atualizados pelo "novo" currículo seguido pela Rede
Municipal de Educação? Em caso afirmativo, relate como.

Nos anos de 2018 e 2019 as diretrizes curriculares da rede municipal de

ensino foram revisadas com a participação de pro ssionais das diversas

áreas de ensino, tendo como referência a Base Nacional Comum



Curricular - BNCC. O planejamento da Secretaria de Educação previu na

sequência da reorganização do currículo, a atualização dos Projetos

Políticos e Pedagógicos das escolas municipais. Assim, nesse ano de 2020

iniciou tal ação com estudos internos com as equipes dos departamentos

pedagógicos, sob a coordenação da Subsecretaria de Articulação das

Políticas Educacionais, a organização de material de suporte formativo e

cronograma para a realização de reuniões com os Diretores e

Coordenadores Pedagógicos. Entretanto, o trabalho foi interrompido

sem a conclusão das reuniões propostas com as equipes diretivas, diante

da suspensão das atividades escolares frente a disseminação de uma nova

doença mundial, a COVID -19. Fato que nos surpreendeu e impôs uma

nova organização. Desta forma, a SE redirecionou algumas ações, como é

o caso do suporte às escolas municipais na elaboração de Planos de Ação,

no intuito de organizar e orientar os trabalhos de forma a atender a nova

realidade imposta pela pandemia. O que se apresentou como mais

importante para o momento foi a organização do trabalho remoto junto

as escolas, bem como a dinâmica e as estratégias pedagógicas para o

atendimento aos alunos da rede municipal. As Creches zeram este

processo de atualização em 2019 com a formação e orientação

pedagógica da Supervisão de Acompanhamento Pedagógico das

Instituições Parceiras/Departamento de Educação Infantil - SAPIP/DEI e

as 46 creches finalizaram a reorganização do PPP no início de 2020.

Anexos

PPP_SE_OFICIAL.pdf

Reflexões sobre a gestão

9. Quais foram as prioridades e os desafios nesta área durante a gestão
atual?

Muitos desa os moveram a gestão educacional no tocante as relações

democráticas, sendo, alguns deles, os seguintes: 1- comunicação interna,

envolvendo os próprios setores da SE, e externa, envolvendo as escolas,

creches e a comunidade de uma modo geral. 2- estabelecimento de

diálogo envolvendo a todos e todas, buscando interações e modos de

escuta. 3- re exões e discussões mais aprofundadas sobre "autonomia"

envolvendo as diferentes narrativas que chegavam para nós sobre tal

noção. "Autonomia com responsabilidade" ainda é algo que precisa ser

conquistado, no discurso e na prática. 4- reconduzir ações e proposições a

partir dos diálogos constituídos e dos modos de escuta 5- aprimorar as

discussões sobre o processo de eleição de diretores, no sentido de pensar

que a eleição, pura e simplesmente, não garante as relações democráticas.

Manter o pleito eleitoral e discutir com a rede sobre as consequências dos

con itos gerados nas escolas em tempos de eleição nas escolas precisa

fazer parte desse processo re exivo. 6- buscar formações das equipes

trazendo o tema em questão: os alunos precisam estar envolvidos em

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/democratic/pedagogical_project_developed_attachment/file/128/PPP_SE_OFICIAL.pdf


todos os processos, não basta ouvir, mas sim criar estratégias e práticas

pedagógica que de fato cheguem a todas, incluam a todas e façam

reverberar na comunidade escolar como um todo, as construções de

conhecimento possíveis e singulares de cada criança, jovem e adulto.

Relações democráticas envolvem acesso ao conhecimento e modos de

respeitar os modos de ser e de aprender . 7- a interação da SE com os(as)

professores. ao vivenciar as Lives percebemos as possibilidades dessa

relação. Tanto naquilo que diz respeito aos compartilhamentos das ações

das escolas e creches, como também para tornar público os modos como a

SE elabora as politicas educacionais . Pensamos ser necessário a

continuidade das Lives.

10. Como está o planejamento para o atendimento ao próximo ano
letivo? Quais recomendações e/ou pontos de atenção a atual gestão
destacaria para a gestão seguinte se atentar?

O que pensar e planejar para que as relações democráticas perpassem

todos os processos educativos e as experiências educacionais? No

momento de passagem, estamos fazendo o possível para preparar as

equipes escolares para uma visão processual. Temos em andamento

diálogos em construção sobre avaliação, registro e documentação das

atividades e proposições em tempos de pandemia. Ocorre que muitas

escolas cumpriram corretamente as orientações da SE no tocante aos

Planos de trabalho e aos Relatórios Síntese. Mas isso garante o

acompanhamento do ensino e não das aprendizagens. Signi ca dizer que

o planejamento pedagógico da SE precisa continuar envolvendo as

equipes internas, como também as externas , pelo exercício do diálogo

sobre o que as escolas têm apresentado e proposto e sobre a condução

desse olhar pedagógico, acompanhado do administrativo, para toda a

rede.

11. Quais outras sugestões ou recomendações a equipe deixa para a
próxima gestão?

Pensamos muito nessa resposta tendo como pano de fundo, a

democracia, as relações, as interações com as equipes educacionais e

escolares e o desenho de uma política pública que leve em conta as

experiências vividas pela comunidade escolar, o seus históricos de

construção e as suas singularidades. Nesse sentido, percebemos algumas

ações e conduções muito positivas ao longo dessa gestão e, por isso

trazemos como sugestões de continuidade as seguintes: 1- O programa

de Arte Educação envolvendo todas as ações que ele abarca ( Mostra

estudantil;, Professor Também faz Arte; Dança no Calçadão ; Circuito

literário). Importa buscar também outras ações que poderão envolver as

escolas e as creches. 2- O modo de visitar as escolas. Construimos uma

experiência marcante com Visitas de Imersão. Elas acolheram os

diferentes olhares para o cotidiano escolar, relações sociais e para as

práticas escolares em desenvolvimento, bem como os resultados

educacionais em termos dos índices das avaliações externas. Como o

processo de visitação se ampliou e buscou uma construção coletiva



envolvendo os Departamentos pedagógicos e as escolas, as interações

com as equipes diretivas se tornou mais signi cativa. Foi possível criar

vínculos com as escolas e tocar em questões importantes para a garantia

dos dos direitos de aprendizagem de crianças, jovens e adultos. 3- Manter

a relação de ajuda mútua, escuta e compartilhamentos com o Fórum de

Educação Infantil da Zona da Mata, o Movimento Intefóruns da Educação

Infantil no Brasil ( MIEIB) 4- Manter relações intersetoriais e parcerias

conforme já foram explicitadas, no entanto, algumas são essenciais para

os processos de formação de professores e para a manutenção do diálogo

sobre Educação: Universidade Federal de Juiz de Fora ( UFJF); Centro de

Políticas Públicas e Avaliação da Educação ( CAEd/ UFJF). Deixamos um

referência importante para a Educação Infantil que é a Professora Rita

Coelho. Está em vigência um documento de parceria que garante ações na

Educação Infantil. Para além disso, há necessidade de aprofundamento do

resultado do questionário aplicado na rede. Signi ca dizer que a

Secretaria de Educação pode demandar ações complementares. Via

relações com o FZMEI e com o MIEIB, conseguimos apoios importantes

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (

UFMG), por meio da Prof. Drª Mônica Correia Batista. Foi ela que, em

parceria conosco, apoiou a iniciativa de seguirmos com a formação de

professores de Educação Infantil por meio dos livros base do Projeto

Leitura e Escrita na Educação Infantil. Para além de doar para a rede

municipal de Juiz de Fora, uma (a) coleção completa ( 10 livros) do

material base para cada escola e creche, a professora esteve conosco em

vários momentos de formação. 5- Chamamos atenção para a parceria

público privada com a PARCERIA PELA VALORIZAÇÃO DA

EDUCAÇÃO (PVE). Aderimos ao programa por meio de um termo de

pactuação no ano de 2016 e, desde então, mantivemos processos de

formação das equipes gestoras e educacionais, além da participação na

frente de Mobilização Social. Muitos avanços percebemos nas equipes

participantes e, para além das constantes explicações que tivemos que

apresentar para a rede sobre os motivos de tal parceria, conseguimos

desenvolver temas importantes sobre a relação escola e comunidade,

avaliação e acompanhamento de aprendizagens. Trabalhamos com

formadoras competentes da Comunidade Educativa CEDAC de São

Paulo tais como Ângela Luiz Lopes e Maria Regina Pereira. Elas

contribuíram muito para o entendimento dos Planos de Trabalho e para a

construção desse modo de acompanhar o planejamento Educacional, com

destaque para as adaptações que zemos na Plataforma Moodle. 6-.

Projeto Cadinho de prosa....indicamos como uma estratégia e uma

proposição que deu certo no sentido de envolver a rede e apresentar para

a Rede eixos e princípios importantes para fazeres e saberes educacionais,

que hoje, se constituem para além dos tempos de pandemia e isolamento

social. Uma reavaliação? Necessária, estabelecendo diálogos com a rede e

com as novas equipes da SE. Mudança do nome? Sim. é uma escolha, ainda

que tenhamos rmado no projeto a marca dos fragmentos como cadinhos

e que isso tenha uma sustentação teórica e metodológica na loso a da



linguagem benjaminiana . Aqui não é uma sugestão, mas um oferecimento

dessa construção para o compartilhamento com a nova gestão da SE.

Esperamos, sinceramente, ter contribuído para ampliar os olhares e da

rede municipal para uma proposta de Educação que acolha diferentes

modos de conhecer e construir experiências sensíveis na relação com o

drama humano, com a vida, a cultura e a Arte.

Anexos



Total de unidades escolares por localização/zona

Etapa de ensino Urbana Rural Total

Educação infantil - creche 54 0 54

Educação infantil - pré-escola 83 11 94

Educação fundamental - anos
iniciais

76 11 87

Educação fundamental - anos
finais

52 8 60

Educação Jovens Adultos - Ensino
Fundamental

32 4 36

Educação Jovens Adultos - Ensino
Médio

1 0 1

Ensino Médio 0 0 0

Educação fundamental - educação
integral - anos finais

1 1 2

Educação fundamental - educação
integral - anos iniciais

2 1 3

Educação Indígena - Educação
fundamental - anos finais

0 0 0

Educação Indígena - Educação
fundamental - anos iniciais

0 0 0

Memorial de Gestão da Educação Municipal
Formulário de Estrutura e Documentação

As perguntas deste formulário referem-se às unidades escolares, matrículas e
histórico dos estudantes.

Organização da Rede

1. O seu município está organizado em sistema de ensino?

Sim

LEI-09569-1999_-_Sistema_Municipal_de_Ensino.pdf

2. Preencha abaixo o número de unidades escolares do município por
localização/zona e por localização diferenciada (considere apenas as
escolas com unidade administrativa igual a "municipal")

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/education_system_attachment/file/152/LEI-09569-1999_-_Sistema_Municipal_de_Ensino.pdf


Educação Indígena - Educação
infantil - creche

0 0 0

Educação Indígena - Educação
infantil - pré-escola

0 0 0

Educação Indígena - Ensino médio 0 0 0

Educação Quilombola 0 0 0

Outro 0 0 0

Total 301 36 337

Total de unidades escolares por localização/zona

Etapa de ensino Urbana Rural Total

Total de unidades escolares por localização diferenciada

Etapa de
ensino

Não está em
área de

localização
diferenciada

Terra
indígena

Área de
assentamento

Área onde se
localiza

comunidade
remanescente
de quilombos Total

Educação
infantil -
creche

54 0 0 0 54

Educação
infantil - pré-
escola

94 0 0 0 94

Quantidade de escolas consideradas

147

Descreva quais os critérios adotados para a contagem das escolas

por etapa e por localização/zona, caso não tenha usado a

integração com o Conviva

O levantamento foi realizado com base nos dados do SisLame/2020,

trabalhados pela Supervisão de Gestão de Dados Escolares

(SGEDE/DPPI/SE), e da Supervisão de Gestão e Movimentação de

Vagas nas Instituições Parceiras (SGMVIP/DEI/SSAPE/SE). Como

pode ser observado, diversas escolas foram contadas em mais de uma

etapa de ensino de acordo com o atendimento que realizam. Vale

destacar que dentre as 147 unidades escolares, a rede municipal de

ensino conta com 43 escolas municipais que atendem do 1º período

da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental e 46

instituições parceiras (28 unidades próprias criadas pelo município e

18 unidades consideradas privadas) que respondem especi camente

pelas crianças pequenas de 4 meses a 3 anos.



Educação
fundamental
- anos iniciais

87 0 0 0 87

Educação
fundamental
- anos finais

60 0 0 0 60

Educação
Jovens
Adultos -
Ensino
Fundamental

36 0 0 0 36

Educação
Jovens
Adultos -
Ensino
Médio

1 0 0 0 1

Ensino
Médio

0 0 0 0 0

Educação
fundamental
- educação
integral -
anos finais

2 0 0 0 2

Educação
fundamental
- educação
integral -
anos iniciais

3 0 0 0 3

Educação
Indígena -
Educação
fundamental
- anos finais

0 0 0 0 0

Educação
Indígena -
Educação
fundamental
- anos iniciais

0 0 0 0 0

Total de unidades escolares por localização diferenciada

Etapa de
ensino

Não está em
área de

localização
diferenciada

Terra
indígena

Área de
assentamento

Área onde se
localiza

comunidade
remanescente
de quilombos Total



Educação
Indígena -
Educação
infantil -
creche

0 0 0 0 0

Educação
Indígena -
Educação
infantil - pré-
escola

0 0 0 0 0

Educação
Indígena -
Ensino
médio

0 0 0 0 0

Educação
Quilombola

0 0 0 0 0

Outro 0 0 0 0 0

Total 337 0 0 0 337

Total de unidades escolares por localização diferenciada

Etapa de
ensino

Não está em
área de

localização
diferenciada

Terra
indígena

Área de
assentamento

Área onde se
localiza

comunidade
remanescente
de quilombos Total

Etapa de ensino

2019 2020 2021

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Educação infantil -
creche

4.108 0 4.254 0 0 0

Educação infantil -
pré-escola

6.871 255 6.648 275 0 0

Educação
fundamental - anos
iniciais

14.819 891 14.405 869 0 0

Educação
fundamental - anos
finais

8.322 718 8.627 693 0 0

Quantidade de escolas consideradas

147

3. Preencha abaixo o número de matrículas reais (atendidas) em cada
ano e para cada etapa.



Educação Jovens
Adultos - Ensino
Fundamental

2.341 119 2.170 95 0 0

Educação Jovens
Adultos - Ensino
Médio

105 0 131 0 0 0

Ensino Médio 0 0 0 0 0 0

Educação
fundamental -
educação integral -
anos finais

626 267 610 217 0 0

Educação
fundamental -
educação integral -
anos iniciais

2.775 413 2.755 350 0 0

Educação Indígena -
Educação
fundamental - anos
finais

0 0 0 0 0 0

Educação Indígena -
Educação
fundamental - anos
iniciais

0 0 0 0 0 0

Educação Indígena -
Educação infantil -
creche

0 0 0 0 0 0

Educação Indígena -
Educação infantil -
pré-escola

0 0 0 0 0 0

Educação Indígena -
Ensino médio

0 0 0 0 0 0

Educação Quilombola 0 0 0 0 0 0

Outro 4.300 0 4.831 0 0 0

Total 40.938 1.983 41.066 1.932 0 0

Etapa de ensino

2019 2020 2021

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Descreva quais os critérios adotados para a contagem das
matrículas, caso não tenha usado a integração com o Conviva

Os dados foram coletados no Censo Escolar de 2018, publicados no

Diário O cial da União e 2020 são dados do Sistema Educacenso. Na

informação do tempo integral, foi considerado todas os alunos das

escolas de tempo integral e também aqueles que cumprem a jornada



de 35 horas semanais em atividades complementares, caracterizando

para o Censo Escolar tempo integral. O número de alunos e alunas da

modalidade EJA Semipresencial foi inserido no item "Outro". Nessa

modalidade a matrícula é realizada por disciplina, diferente do ensino

regular (anual) e da EJA Presencial (semestral). O cadastro para 2021

ainda não foi finalizado.

4. Quando foi realizada a última reorganização da rede (abertura e
fechamento de escolas, organização dos professores (alocação),
municipalização, entre outras ações)? Como foi esse processo?

Abertura de escola municipal - E.M. Jovita de Montreuil Brandão: •

Organização de Processo Administrativo; • Parecer emitido pelo

CME/JF; • Lei Municipal nº 13088, 21 de janeiro de 2015; • Transferência

de pessoal efetivo e/ou contratação de pessoal. Municipalização de escola

municipal: • Não houve municipalização de escola no período

compreendido entre 2015 e 2020. Fechamento de escola municipal: •

Não houve fechamento de escola municipal no período compreendido

entre 2015 e 2020. Paralisação de escola municipal: Centro Educacional

de Referência Herval da Cruz Braz • Organização de Processo

Administrativo; • Parecer emitido pelo CME/JF; • Portaria do Diretor nº

03546, 02 de abril de 2019; • Realocação e/ou transferência do pessoal

efetivo. Criação de creches: • Creche Carlos Roberto Ananias; • Creche

Toninho Ventura. Leis de criação anexadas

Organização da Rede

Não informado

Anexos

Paralisação_das_atividades_-
_Centro_Educacional_de_Referência_Herval_da_Cruz_Braz_-
Portaria_do_Diretor_Nº_03546-2019.pdf

Criação_Jovita_de_Montreuil_Brandão_-_LEI-13088-2015.pdf

NÚMERO_DE_ALUNOS_-_CENSO_ESCOLAR_PRELIMINAR_2020_-
_Memorial.xlsx

Total_de_Matrículas_Instituições_Parceiras_2020_DEI_.pdf

Previsão_2021_-_SAI-SAFI-SEJA-SEPUB.pdf

Criação_-_Creche_Carlos_Roberto_Anannias.pdf

Criação_-_Creche_Toninho_Ventura.pdf

5. Os estudantes assinaram termo de uso de imagem? Em qual momento
e para qual finalidade?

Não

Indique em qual local os documentos estão

A Secretaria não construiu um documento padrão, mas em reunião

com diretores e coordenadores sempre orientou para que as escolas

providenciassem tal documento e registrasse a autorização dos pais.

Na situação da Pandemia e na vigência de vídeos da escola veiculados

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/network_attachment/file/46/Paralisa%C3%A7%C3%A3o_das_atividades_-_Centro_Educacional_de_Refer%C3%AAncia_Herval_da_Cruz_Braz_-Portaria_do_Diretor_N%C2%BA_03546-2019.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/network_attachment/file/47/Cria%C3%A7%C3%A3o_Jovita_de_Montreuil_Brand%C3%A3o_-_LEI-13088-2015.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/network_attachment/file/48/N%C3%9AMERO_DE_ALUNOS_-_CENSO_ESCOLAR_PRELIMINAR_2020_-_Memorial.xlsx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/network_attachment/file/49/Total_de_Matr%C3%ADculas_Institui%C3%A7%C3%B5es_Parceiras_2020_DEI_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/network_attachment/file/58/Previs%C3%A3o_2021_-_SAI-SAFI-SEJA-SEPUB.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/network_attachment/file/188/Cria%C3%A7%C3%A3o_-_Creche_Carlos_Roberto_Anannias.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/network_attachment/file/189/Cria%C3%A7%C3%A3o_-_Creche_Toninho_Ventura.pdf


nas redes sociais, a SE orientou cada escola em particular, conforme

as produções iam ganhando visibilidade

Anexos

Não informado

Organização do ano letivo e busca ativa

6. Como é o processo de matrícula dos estudantes?

Quais etapas realizada pela Secretaria?

No Ensino Fundamental: O processo de matrícula é realizado

diretamente na escola, que tem autonomia para renovação de

matrícula e efetivação de novas matrículas tanto ao longo do ano

quanto no inicio, sendo que, neste caso, deve aguardar atendimento

do Cadastro Escolar realizado anualmente para ingresso dos alunos

na rede pública de ensino. Para ingresso no Ensino Fundamental da

rede pública a Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria

de Estado de Educação - SEE- realiza o Cadastramento Escolar, cujas

normas são estabelecidas através de Resolução publicada pela SEE.

Normalmente a SE adota sistema próprio (SisLAME), contudo,

especi camente no ano de 2020 optou pela adesão ao Sistema Único

de Cadastro Escolar e Encaminhamento para Matrícula – SUCEM, da

SEE, O processo ocorre nas seguintes etapas: - 1ª etapa: Formação da

Comissão Municipal de Cadastro conforme especi cações da

Resolução de Cadastro retro mencionada; - 2ª etapa: Preparação do

sistema informatizado pela SGEDE; - 3ª etapa: Análise, pela SGEDE,

da Previsão de Turmas enviadas pelas escolas e aprovada pelos

departamentos pedagógicos; - 4ª etapa: Divulgação cadastro nos

meios de comunicação - 5ª etapa: Inscrição dos candidatos às vagas

disponibilizadas no sistema de cadastro; - 6ª etapa: Lançamento

Paralelamente às inscrições, são lançadas no sistema as vagas

identi cadas conforme a 3ª etapa; - 7ª etapa: Alocação dos alunos

pelo sistema; - 8ª etapa: Reuniões da Comissão Municipal de

Cadastro para organização do atendimento, nas regiões onde a

demanda é maior que a oferta; - 8ª etapa: Divulgação do resultado e

encaminhamento da lista de alunos contemplados para cada escola

que realizará a matrícula . - 9ª etapa: Disponibilização de vagas

remanescentes para atender a lista de espera gerada após o

atendimento dos alunos cadastrados (Em algumas regiões, como no

caso da EM José Calil Haouagi, há o monitoramento da lista de

espera pela SE, que cruza a listagem com os alunos matriculados em

outras escolas, evitando dupla matrícula na rede). Na Educação

Infantil: Até 2019 o Cadastro da Educação Infantil seguia a resolução

da SEE, porém com a adesão ao Sistema Único de Cadastro Escolar e

Encaminhamento para Matrícula – SUCEM, da SEE, decidiu-se em



2020, pela publicação do Edital nº 004/2020, que normatiza o

ingresso e as matrículas para a Educação Infantil – Pré-Escola,

utilizando o sistema de cadastro do SisLAME. O procedimento segue

as mesmas etapas do processo para o Ensino Fundamental. Nas

creches: 1º) Abre-se um período de cadastro, através da promulgação

de um Edital; 2º) As famílias fazem o cadastro, apresentando uma

série de documentos que serão necessários para de nir a

classi cação da criança no processo; *3º) Cada família, no ato do

cadastro, pode optar, apenas, por uma creche, de preferência,

próxima a sua residência; *4º) Após o período de cadastro, é feita a

classi cação das crianças de acordo com as informações registradas

no cadastro, baseando-se, como critério principal, a vulnerabilidade

da criança; *5º) De acordo com o número de vagas, as crianças

melhores classi cadas são chamadas para realizar a matrícula e as

demais entram numa la de espera, nas respectivas creches

escolhidas. Etapas realizadas pela Secretaria de Educação: *1º)

Elaboração do Cadastro;* *2º) Publicação do Edital de Cadastro;* *3º)

Realização do Cadastro;* *4º) Após o Cadastro, a Secretaria se

responsabiliza pela classi cação das crianças;* *5º) Disponibiliza no

site da Prefeitura de Juiz de Fora, o resultado das crianças

contempladas com a vaga;* *6ª) Entra em contato com as famílias

contempladas com a vaga, solicitando o comparecimento na creche

para efetivação da matrícula.* “Nome: SISTEMA DE CONTROLE DE

VAGAS EM CRECHES Endereços: INTERFACE "ONLINE"

(Formulário Eletrônico): http://formsus.datasus.gov.br/ SISTEMA

AUXILIAR: Máquina local da SGMVIP/DEI/SE (C:/CRECHESJF/)

Usuários: ACESSO PÚBLICO (Responsáveis Familiares residentes de

Juiz de Fora) RESPONDENTES – Equipe da SGMVIP/DEI/SE – E-

mail: informasepjf@gmail.com MONITORES - Equipe do

Departamento de Educação Infantil/SE – E-mail:

infantilse@pjf.mg.gov.br GESTOR - William Almeida (TNS3-

Administrador/Analista de Sistemas) – E-mail:

williamgi@pjf.mg.gov.br Qual a importância e como o sistema é

utilizado? Anteriormente, o processo de cadastro para as Creches

Municipais era realizado manualmente, ou seja, através de

formulários em papel e planilhas eletrônicas. O Sistema de Controle

de Vagas em Creches foi desenvolvido para agilizar e facilitar o

acesso das famílias ao registro de suas solicitações às vagas abertas a

cada período letivo. A inscrição, inicialmente, é dividida entre o

atendimento remoto e o presencial, para na fase seguinte ser

executada, automaticamente, a classi cação. A solução é constituída

de uma interface "online", formulário eletrônico hospedado em

servidor do governo federal, de acesso público controlado (permissão

através de login e senha) e monitorado pela equipe do DEI/SE. E de

um sistema auxiliar, desenvolvido na linguagem VBA com banco de

dados Microsoft Jet (MS Access), que realiza a importação dos dados

(via TXT), armazenados na base do formulário, e executa a



classi cação automática das solicitações de acordo com os critérios

estabelecidos em edital. Resumidamente, após a divulgação das

vagas disponíveis, as famílias interessadas, em uma primeira etapa,

preenchem o formulário com as informações solicitadas

(atendimento remoto), para na etapa seguinte (atendimento

presencial) apresentarem os comprovantes/documentos

obrigatórios. Na segunda fase do processo, após o m dos prazos

estabelecidos, todos os dados são importados, processados,

analisados e classi cados em minutos, sendo gerados pelo sistema

auxiliar, instantaneamente, todos os relatórios gerenciais que

orientarão a formalização das matrículas. Com a implantação, todo o

processo ganhou credibilidade, agilidade e economicidade de

recursos humanos e financeiros.”

Quais as etapas realizadas pelas escolas?

No Ensino Fundamental e Educação Infantil, o procedimento segue

as mesmas etapas: - 1ª etapa: Preparação da Previsão de Turmas e

encaminhamento para aprovação dos Departamentos Pedagógicos; -

2ª etapa: Preparação da lista de Inscrição Automática para os alunos

com terminalidade na escola e que terão direito a continuidade em

outra instituição pública ( em 2020 essa etapa deixou de acontecer e

todos os alunos nessas condições tiveram que participar do Cadastro

Escolar); - 3ª etapa: Renovação da matrícula dos alunos em

continuidade (no ano de 2020/2021 essa renovação será automática

a m de evitar aglomerações); - 4ª etapa: Reavaliação da Previsão de

vagas juntamente com o departamento pedagógico e retorno à

SGEDE que, caso haja necessidade de inclusão ou exclusão de vagas,

fará alteração no sistema; - 5ª etapa: Matrícula dos alunos

encaminhados pelo cadastro. Etapas realizadas pelas Creches: *1º)

Acompanhar todo o processo de cadastro, ajudando na divulgação;*

*2º) Receber as famílias contempladas com a vaga, para efetivação

das matrículas;* *3º) Agendar o período de adaptação das crianças;*

*4º) Zelar pelo cuidado das crianças.*

Quais as etapas realizadas pelos pais ou responsáveis?

No Ensino Fundamental e Educação Infantil, o procedimento segue

as mesmas etapas: - 1ª etapa: Realização da inscrição do candidato no

sistema on-line de cadastro escolar; - 2ª etapa: Veri car o resultado

do cadastro e providenciar a documentação; 3ª etapa: Efetivar a

matrícula na escola para onde o aluno foi encaminhado no prazo

estabelecido. Etapas realizadas pelos pais ou responsáveis das

crianças das creches: *1º) Fazer o cadastro;* *2º) Acompanhar o

resultado do cadastro;* *3º) Manter atualizado, junto à Secretaria de

Educação, o número de telefone e endereço;* *4º) Conseguindo a

vaga, comparecer à creche escolhida e realizar a matrícula da criança;*

*5º) Acompanhar o período de adaptação da criança;* *6º) Manter a

frequência da criança na creche, justi cando as infrequências;* *7º)



Zelar pelo cumprimento dos horários de entrada e saída da creche;*

*8º) Respeitar as regras da creche.*

7. Registre aqui o ato normativo (portaria, resolução etc.) que trata da
matrícula dos estudantes ou vincule o documento anexado em
Arquivos da Secretaria.

Resolução Estadual para o Ensino Fundamental

RESOLUÇÃO_SEE_Nº_4.435__DE_23_DE_OUTUBRO_DE_2020.pdf

DEI_DEF_DPPI__edital_de_cadastro_17_11_revisado..pdf

edital_07__cadastro_2020_creche.pdf

8. Há crianças em idade escolar fora da unidade escolar? Quantas são e
quais foram os esforços desenvolvidos pela Secretaria para matriculá-
las?

A Supervisão de Apoio ao Educando acolhe toda demanda manifesta

presencial na Secretaria de Educação para vaga escolar do ano vigente -

através do atendimento do responsável legal munido dos documentos

comprobatórios. E também as solicitações que chegam encaminhadas

pelo Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. No ano

de 2020 tivemos 367 pedidos de vaga escolar e todos foram analisados e

foram ofertadas vagas nas escolas municipais. Não temos registro de

alunos fora da escola. Conforme consta no Regimento Interno da

Secretaria de Educação - Resolução 133/2019 compete à Supervisão de

Apoio ao Educando, dentre outros: I - promover e garantir o acesso e

permanência de crianças e adolescentes que se encontram sem vínculo

educacional escolar, a partir do encaminhamento para matrícula nas

escolas da rede municipal de ensino. Da mesma forma, é da competência

desta Supervisão, articular, junto às escolas, a transferência escolar por

motivo de mudanças de endereço, cidade, ou problemas sociais graves,

frente ao monitoramento do uxo de vagas em conjunto com os setores

pertinentes da Secretaria de Educação; II - realizar atendimento às

famílias solicitantes de vaga escolar na rede municipal de ensino para o

ano vigente, mediante rastreamento de vagas pelo SISLAME e contato

com as escolas para posterior encaminhamento para matrícula nas vagas

disponibilizadas prioritariamente próximas às residências; III - realizar os

devidos tratamentos nas solicitações de vaga escolar, encaminhadas pelo

Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente - Conselho

Tutelar, Ministério Público, Vara da Infância e Adolescência, além de

Defensoria Pública, equipamentos do Sistema Único de Assistência Social

- CRAS, CREAS; Número de demandas de Rastreamento de Vaga Escolar

por etapa escolar no ano de 2020. Etapa / Solicitação de Vaga Escolar: 1°

Per = 67; 2° Per = 47; 1° Ano = 34; 2° Ano = 29; 3° Ano = 29; 4° Ano = 51;

5° Ano = 41; 6° Ano = 35; 7° Ano = 14; 8° Ano = 6; 9° Ano = 3; EJA = 11.

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/student_enrollment_resolution_attachment/file/254/RESOLU%C3%87%C3%83O_SEE_N%C2%BA_4.435__DE_23_DE_OUTUBRO_DE_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/student_enrollment_resolution_attachment/file/272/DEI_DEF_DPPI__edital_de_cadastro_17_11_revisado..pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/student_enrollment_resolution_attachment/file/354/edital_07__cadastro_2020_creche.pdf


Etapa de ensino

Quantitativo de
crianças fora da
unidade escolar

Educação infantil - creche 0

Educação infantil - pré-escola 0

Educação fundamental - anos iniciais 0

Educação fundamental - anos finais 0

Educação Jovens Adultos - Ensino
Fundamental

0

Educação Jovens Adultos - Ensino Médio 0

Ensino Médio 0

Educação fundamental - educação integral -
anos finais

0

Educação fundamental - educação integral -
anos iniciais

0

Educação Indígena - Educação fundamental -
anos finais

0

Educação Indígena - Educação fundamental -
anos iniciais

0

Educação Indígena - Educação infantil - creche 0

Educação Indígena - Educação infantil - pré-
escola

0

Educação Indígena - Ensino médio 0

Educação Quilombola 0

Outro 0

Total 0

9. Qual é o estágio do processo de atribuição de aulas dos professores
para o próximo ano letivo?

Estágio

Iniciado

Previsão para finalizar

Não informado

Descrição

A atribuição de aulas para os professores nas escolas acontece

somente depois de nalizado o quadro de previsão das escolas. Esse

quadro é elaborado por cada unidade escolar com base nas diretrizes

encaminhadas pela Secretaria de Educação e com acompanhamento



e revisão pelos Departamentos Pedagógicos. Nos quadros de

previsão já vêm distribuidas as turmas e aulas para os professores

efetivos lotados em cada escola e nele são indicadas as necessidades

em aberto e os pro ssionais excedentes em caso de diminuição

permanente das necessidades. Finalizado esse procedimento, os

departamentos pedagógicos encaminham o documento aprovado

para o Departamento de Planejamento, Pessoas e Informações para

levantamento das necessidades de contratação e reencaminhamento

de pro ssionais excedentes nos quadros das escolas. O DPPI, com

base na análise dos quadros identi ca os cargos vagos existentes,

abre o processo de excedência no qual são apresentados aos

profesores que caram excedentes em cada unidade escolar as vagas

existentes para que escolham conforme sua classi cação por tempo

de serviço no municipio. Feita a escolha, são reorganizadas as

necessidades em aberto, aquelas que podem ser consideradas

"vagas" são separadas e lançadas no Edital de Transferência, forma

legal de remanejamento dos professores efetivos entre as unidades

escolares da Rede Municipal de Ensino. Finalizado o processo são

reorganizadas as necessidades ainda em aberto para contratação dos

pro ssionais para atender as turmas. Obviamente que todo o

processo prescinde da nalização do Cadastro Escolar realizado em

conjunto com a Secretaria Estadual de Educação, com a alocação dos

alunos, que esse ano teve inicio apenas em 16/11, o que atrasou todo

o processo supramencionado. Isto posto, não é possível prever data

precisa para nalização. Nas Instituições Parceiras o atendimento é

feito através de 46 Instituições, de acordo com o Edital Nº 006/2017

– Chamamento Público, distribuídas com as seguintes turmas: 1.

Berçário 1, que atende crianças de 4 meses a 1 ano de idade,

compreende um total de 35 turmas, com uma previsão total de 326

vagas para o ano letivo de 2021. 2. Berçário 2, que atende crianças de

1 ano a 2 anos de idade, compreende um total de 43 turmas, com

vagas para 985 crianças. Para o ano letivo de 2021 há uma previsão

de 680 novas matrículas e as demais vagas serão preenchidas através

da renovação de matrícula de 305 crianças advindas do Berçário 1. 3.

2 Anos, que atende crianças de 2 anos a 3 anos, compreende um total

de 46 turmas, com vagas para 1427 crianças. Para o ano letivo de

2021 há uma previsão de 484 novas matrículas e as demais vagas

serão preenchidas através da renovação de matrícula de 943 crianças

advindas das turmas de Berçário 2. 4. 3 Anos, que atende crianças de

3 anos a 3 anos e 11 meses, compreende um total de 46 turmas, com

vagas para 1723 crianças. Para o ano letivo de 2021 há uma previsão

de 342 novas matrículas e as demais vagas serão preenchidas através

da renovação de matrícula de 1381 crianças advindas das turmas de

2 Anos.

10. Registre o(s) quadro(s) de atribuição/alocação de professores do
próximo período letivo, se houver.



BONFIM__3__FINALIZADO.xls

CARLOS_ALBERTO_MARQUES__1_.xlsx

CENTENÁRIO_revdani25042019__Salvo_automaticamente_.xls

EDITH_MERHEY_-_com_turmas_de_crianças_de_3_anos.ods

ELPÍDIO_CORRÊA_FARIAS.xls

HELENA_A._FERNANDES_-_conferido_com_turmas_de_creche020919.xls

ILVA_MELLO_REIS.xls

IPIRANGA.xls

IRINEU_GUIMARÃES.xls

JARDIM_DE_ALÁ_Conferido.xls

JOÃO_EVANGELISTA_DE_ASSIS_COM_TURMA_CR_3_ANOS.xls

JOSÉ_HOMEM_DE_CARVALHO_230819.xls

MARIA_APARECIDA_SARMENTO.xls

MARIA_DAS_DORES_LIZARDO_II-corrigido.xls

MARIA_JOSÉ_VILLELA_.xls_.xls

NILO_CAMILO_AYUPE_revdani08052019.xls

PAULO_ROGÉRIO_DOS_SANTOS.xls

PEDRO_NAGIB_NASSER_-_1-corrigido.xlsx

QUADRO_INFORMATIVO-2019_-_AFONSO_MARIA_DE_PAIVA-
corrigido.xls

REYNALDO_DE_ANDRADE.xls

SANTANA_ITATIAIA_revdani30042019.xls

STA_CATARINA_LABOURÉ_revdani08052019.xls

TARCÍSIO_GLANZMANN_revdani29042019.xls

TIA_GLORINHA_revdani23042019.xls

Quadro_informativo_2019_ADHEMAR_DE_ANDRADE.xls

E.M.Almerinda_de_Oliveira_Tavares_CORRIGIDO.xlsx

E.M._Alvaro_Lins_QI_2019_ultimo.xlsx

Quadro_Informativo_Inicial_2019_AMELIA_PIRES_corrigido.xlsx

E.M._André_Rebouças_-_corrigido_06.05.xls

QUADRO_INFORMATIVO_ANTONIO__CARLOS_FAGUNDES_corrigido.xls

QUADRO_INFORMATIVO_AUGUSTO_GOTARDELO_2019.xls

QUADRO_INFORMATIVO_AUREA_NARDELLI_2019.xls

Quadro_Informativo_2019_CAIC_NUBIA_1_.xls

Quadro_Informativo_-_2019_CAMILO_GUEDES_corrigido.xls

Quadro_Informativo_CARLOS_AUGUSTO_DE_ASSIS_corrigido.xlsx

Quadro_Informativo_CARLOS_DRUMOND_2204.xls

Quadro_Informativo_2019_CECILIA_MEIRELES_Corrigido_06-05_-
_E.M.Cecília_Meireles__2_.xls

E._M._Coronel_Emilio_Esteves__2_.xls

quadro_informativo_EUNICE_ALVES_2__1_.xls

QUADRO_INFORMATIVO_GILEBERTO_DE_ALENCAR_1º_SEMESTRE.xls

E.M.ProfªHelena_Antipoff.xls

E.M.Henrique_José_de_Souza.xls

E.M.Jerônimo_Vieira_Tavares_-_CORRIGIDO.xlsx

QUADRO_INFORMATIVO_JOÃO_GUIMARÃES_ROSA_2019__2_.xls

E.M.José_Calil_Ahouagi.xls

Quadro_Informativo_Jovita-corrigido.xls

E.M.Maria_Aládia_Sant_Anna_-_CORRIGIDO.xls

E._M.QUADRO_INFORMATIVO_MARIA_CATARINA_BARBOSA.xls

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/302/BONFIM__3__FINALIZADO.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/303/CARLOS_ALBERTO_MARQUES__1_.xlsx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/304/CENTEN%C3%81RIO_revdani25042019__Salvo_automaticamente_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/305/EDITH_MERHEY_-_com_turmas_de_crian%C3%A7as_de_3_anos.ods
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/306/ELP%C3%8DDIO_CORR%C3%8AA_FARIAS.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/307/HELENA_A._FERNANDES_-_conferido_com_turmas_de_creche020919.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/308/ILVA_MELLO_REIS.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/309/IPIRANGA.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/310/IRINEU_GUIMAR%C3%83ES.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/311/JARDIM_DE_AL%C3%81_Conferido.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/312/JO%C3%83O_EVANGELISTA_DE_ASSIS_COM_TURMA_CR_3_ANOS.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/313/JOS%C3%89_HOMEM_DE_CARVALHO_230819.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/314/MARIA_APARECIDA_SARMENTO.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/315/MARIA_DAS_DORES_LIZARDO_II-corrigido.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/316/MARIA_JOS%C3%89_VILLELA_.xls_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/317/NILO_CAMILO_AYUPE_revdani08052019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/318/PAULO_ROG%C3%89RIO_DOS_SANTOS.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/319/PEDRO_NAGIB_NASSER_-_1-corrigido.xlsx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/320/QUADRO_INFORMATIVO-2019_-_AFONSO_MARIA_DE_PAIVA-corrigido.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/321/REYNALDO_DE_ANDRADE.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/322/SANTANA_ITATIAIA_revdani30042019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/323/STA_CATARINA_LABOUR%C3%89_revdani08052019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/324/TARC%C3%8DSIO_GLANZMANN_revdani29042019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/325/TIA_GLORINHA_revdani23042019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/326/Quadro_informativo_2019_ADHEMAR_DE_ANDRADE.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/327/E.M.Almerinda_de_Oliveira_Tavares_CORRIGIDO.xlsx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/328/E.M._Alvaro_Lins_QI_2019_ultimo.xlsx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/329/Quadro_Informativo_Inicial_2019_AMELIA_PIRES_corrigido.xlsx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/330/E.M._Andr%C3%A9_Rebou%C3%A7as_-_corrigido_06.05.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/331/QUADRO_INFORMATIVO_ANTONIO__CARLOS_FAGUNDES_corrigido.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/332/QUADRO_INFORMATIVO_AUGUSTO_GOTARDELO_2019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/333/QUADRO_INFORMATIVO_AUREA_NARDELLI_2019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/334/Quadro_Informativo_2019_CAIC_NUBIA_1_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/335/Quadro_Informativo_-_2019_CAMILO_GUEDES_corrigido.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/336/Quadro_Informativo_CARLOS_AUGUSTO_DE_ASSIS_corrigido.xlsx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/337/Quadro_Informativo_CARLOS_DRUMOND_2204.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/338/Quadro_Informativo_2019_CECILIA_MEIRELES_Corrigido_06-05_-_E.M.Cec%C3%ADlia_Meireles__2_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/339/E._M._Coronel_Emilio_Esteves__2_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/340/quadro_informativo_EUNICE_ALVES_2__1_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/341/QUADRO_INFORMATIVO_GILEBERTO_DE_ALENCAR_1%C2%BA_SEMESTRE.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/342/E.M.Prof%C2%AAHelena_Antipoff.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/343/E.M.Henrique_Jos%C3%A9_de_Souza.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/344/E.M.Jer%C3%B4nimo_Vieira_Tavares_-_CORRIGIDO.xlsx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/345/QUADRO_INFORMATIVO_JO%C3%83O_GUIMAR%C3%83ES_ROSA_2019__2_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/346/E.M.Jos%C3%A9_Calil_Ahouagi.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/347/Quadro_Informativo_Jovita-corrigido.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/348/E.M.Maria_Al%C3%A1dia_Sant_Anna_-_CORRIGIDO.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/349/E._M.QUADRO_INFORMATIVO_MARIA_CATARINA_BARBOSA.xls


QUADRO_DE_PREVISÃO_2019_-_Miguel_MArinho_para_QI__1_.xls

QUADRO_INFORMATIVO_NAGIB_FELIX.xls

QInformativo_PADRE_WILSON_2019.xls

23.05_QUADRO_INFORMATIVO_ROCHA_POMBO_2019.xls

Quadro_Informativo_E._M._Santos_Dumont__Abril_.xls

E.M.Tancredo_Neves_-_Atualizado1__1_.xls

E._M._THEREZA_FALCI__PROF_.xls

QUADRO_DE_PREVISÃO_2019_-_Álvaro_Braga.xls

Correção_Arllete_Bastos_QP_2019.xls

QUADRO_DE_PREVISÃO_BELMIRA_DUARTE__2019_-
_Outubro_reenviado_escola_com_correção.xls

Quadro_Informativo_Carolina_de__Assis_24_de_maio_finalizado_2.0._-.xls

QI_Cassio_VIEIRA_2019_corrigido_Jô_-_retorno_escola.xls

_Quadro_informativo_CEM_2019_com_as_correções.ods

CESU_QUADRO_DE_PREVISAO_2019_-_Outubro__1__REVISADO.xls

QUADRO_DE_PREVISÃO_COSETTE_DE_ALENCAR_2019_-
_Revisado_SE_-com_alteração__1_.xls

Quadro_Informativo_-_DANTE_JAIME___2019_-
_Vitor__corrigido_07_de_maio_.xls

QI_Dilermando_CRUZ_FILHO__1__corrigido_21maio2019_ok_-.xls

QI__2019_FERNÃO_DIAScorrigido.xls

ATUAL_Quadro_informativo_2019_GEORG_RODENBACK_corrigido_Márcia_FINAL_-
.xls

100519_EM_Marcos_Freesz_QUADRO_INFORMATIVO_2019_-
_1º_SEMESTRE_2019__1___1_.xls

270519_EM_Marilia_Dirceu_QUADRO_INFORMATIVO_2019.xls

FINAL_QUADRO_DE_PREVISÃO_MENELICK_DE_CARVALHO_2019_PARA_CORREÇÃO_-
_QUADRO_INFORMATIVO_1º_SEMESTRE_2019_-__VEIO_DA_SE.ods

Quadro_Informativo_OLINDA_DE_PAULA_1º_Semestre_2019_novo_devolvido_escola.ods

QUADRO_INFORMATIVO_2019_Paulo__Japyassu_30_de_maio_final.xls

Quadro_Informativo_inicial_Pedro_Maques_2019_atualizado.ods

QI_Santa_Cecilia_corrigido_Márcia_..xlt

QUADRO_INFORMATIVO_2019__União_da_Betânia_30_de_maio_Final.xls

Quadro_Informativo_inicial_Victor_Belfort_2019_corrigido3.ods

AMELIA_MASCARENHAS_QUADRO_INFORMATIVO_2019.xls

ANTONINO_LESSA_QUADRO_INFORMATIVO_enviado_pela_escola_corrigido_em_14-
05-_2019_.xls

ANTONIO_FAUSTINO_QUADRO_INFORMATIVO_2019_-_22-04-
19.xls

AUREA_BICALHO_-_QUADRO_INFORMATIVO.xls

BELA_AURORA_QUADRO_INFORMATIVO_2019.xls

BOM_PASTOR_QUADRO_INFORMATIVO_.xls

CLOTILDE_P._HARGREAVES_-_QUADRO_INFORMATIVO.xls

DILERMANDO_MARTINS__QUADRO_INFORMATIVO.ods

DOM_JUSTINO_QUADRO_INFORMATIVO_09-05_2019__corrigido.xlsx

GABRIEL_GONÇALVES_DA_SILVA_QUADRO_INFORMATIVO.xls

HELYON_DE_OLIVEIRA_-_QUADRO_INFORMATIVO2019.xls

JESUS_DE_OLIVEIRA_QUADRO_INFORMATIVO.xls

JOAO_PANISSET_QUADRO_INFORMATIVO_2019__24-04-19_.xls

LIONS_QUADRO_INFORMATIVO_.xls

MANUEL_BANDEIRA_QUADRO_INFORMATIVO.xls

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/350/QUADRO_DE_PREVIS%C3%83O_2019_-_Miguel_MArinho_para_QI__1_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/351/QUADRO_INFORMATIVO_NAGIB_FELIX.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/352/QInformativo_PADRE_WILSON_2019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/353/23.05_QUADRO_INFORMATIVO_ROCHA_POMBO_2019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/354/Quadro_Informativo_E._M._Santos_Dumont__Abril_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/355/E.M.Tancredo_Neves_-_Atualizado1__1_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/356/E._M._THEREZA_FALCI__PROF_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/357/QUADRO_DE_PREVIS%C3%83O_2019_-_%C3%81lvaro_Braga.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/358/Corre%C3%A7%C3%A3o_Arllete_Bastos_QP_2019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/359/QUADRO_DE_PREVIS%C3%83O_BELMIRA_DUARTE__2019_-_Outubro_reenviado_escola_com_corre%C3%A7%C3%A3o.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/360/Quadro_Informativo_Carolina_de__Assis_24_de_maio_finalizado_2.0._-.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/361/QI_Cassio_VIEIRA_2019_corrigido_J%C3%B4_-_retorno_escola.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/362/_Quadro_informativo_CEM_2019_com_as_corre%C3%A7%C3%B5es.ods
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/363/CESU_QUADRO_DE_PREVISAO_2019_-_Outubro__1__REVISADO.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/364/QUADRO_DE_PREVIS%C3%83O_COSETTE_DE_ALENCAR_2019_-_Revisado_SE_-com_altera%C3%A7%C3%A3o__1_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/365/Quadro_Informativo_-_DANTE_JAIME___2019_-_Vitor__corrigido_07_de_maio_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/366/QI_Dilermando_CRUZ_FILHO__1__corrigido_21maio2019_ok_-.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/367/QI__2019_FERN%C3%83O_DIAScorrigido.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/368/ATUAL_Quadro_informativo_2019_GEORG_RODENBACK_corrigido_M%C3%A1rcia_FINAL_-.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/369/100519_EM_Marcos_Freesz_QUADRO_INFORMATIVO_2019_-_1%C2%BA_SEMESTRE_2019__1___1_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/370/270519_EM_Marilia_Dirceu_QUADRO_INFORMATIVO_2019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/371/FINAL_QUADRO_DE_PREVIS%C3%83O_MENELICK_DE_CARVALHO_2019_PARA_CORRE%C3%87%C3%83O_-_QUADRO_INFORMATIVO_1%C2%BA_SEMESTRE_2019_-__VEIO_DA_SE.ods
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/372/Quadro_Informativo_OLINDA_DE_PAULA_1%C2%BA_Semestre_2019_novo_devolvido_escola.ods
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/373/QUADRO_INFORMATIVO_2019_Paulo__Japyassu_30_de_maio_final.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/374/Quadro_Informativo_inicial_Pedro_Maques_2019_atualizado.ods
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/375/QI_Santa_Cecilia_corrigido_M%C3%A1rcia_..xlt
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/376/QUADRO_INFORMATIVO_2019__Uni%C3%A3o_da_Bet%C3%A2nia_30_de_maio_Final.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/377/Quadro_Informativo_inicial_Victor_Belfort_2019_corrigido3.ods
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/378/AMELIA_MASCARENHAS_QUADRO_INFORMATIVO_2019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/379/ANTONINO_LESSA_QUADRO_INFORMATIVO_enviado_pela_escola_corrigido_em_14-05-_2019_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/380/ANTONIO_FAUSTINO_QUADRO_INFORMATIVO_2019_-_22-04-19.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/381/AUREA_BICALHO_-_QUADRO_INFORMATIVO.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/382/BELA_AURORA_QUADRO_INFORMATIVO_2019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/383/BOM_PASTOR_QUADRO_INFORMATIVO_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/384/CLOTILDE_P._HARGREAVES_-_QUADRO_INFORMATIVO.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/385/DILERMANDO_MARTINS__QUADRO_INFORMATIVO.ods
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/386/DOM_JUSTINO_QUADRO_INFORMATIVO_09-05_2019__corrigido.xlsx
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/387/GABRIEL_GON%C3%87ALVES_DA_SILVA_QUADRO_INFORMATIVO.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/388/HELYON_DE_OLIVEIRA_-_QUADRO_INFORMATIVO2019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/389/JESUS_DE_OLIVEIRA_QUADRO_INFORMATIVO.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/390/JOAO_PANISSET_QUADRO_INFORMATIVO_2019__24-04-19_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/391/LIONS_QUADRO_INFORMATIVO_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/392/MANUEL_BANDEIRA_QUADRO_INFORMATIVO.xls


MARLENE_BARROS_QUADRO_INFORMATIVO__09-06_2019-1.xls

MURILO_MENDES_QUADRO_INFORMATIVO.xls

OSCAR_SCHMIDT_QUADRO_INFORMATIVO_2019__CORREÇÃO_FINAL_31-
05-2019.xls

OSWALDO_VELLOSO__QUADRO_INFORMATIVO.xls

PADRE_CAETANO_QUADRO_INFORMATIVO_.xls

QUILOMBO_DOS_PALMARES_QUADRO_INFORMATIVO.xls

RAYMUNDO__HARGREAVES_QUADRO_INFORMATIVO_2019-1_28-
04-19.ods

SANTA_CÂNDIDA_QUADRO_INFORMATIVO_2019.xls

SÃO_GERALDO-_QUADRO_INFORMATIVO.xls

QUADRO_DE_PREVISÃO_THEODORO_FREDERICO_MUSSEL_2020.xls

11. Há professores para todas as turmas?

Não

Se não, quais ações estão sendo realizadas?

É sabido que o quadro efetivo do magistério não é su ciente para

atender às necessidades da rede municipal, sejam elas situações

permanentes (aposentadorias, falecimento, exonerações e

ampliações) sejam elas temporárias (projetos e programas

relacionados a ações do governo federal e municipal e substituições).

Considerando que inexiste concurso público vigente com

pro ssionais para serem nomeados, é aberto processo seletivo

simpli cado para contratação temporária de professores e

coordenadores pedagógicos. Excepcionalmente esse ano, foi

elaborado e aguarda a SARH e PGM para encaminhamento à Câmara

Municipal um projeto de lei visando autorizar a prorrogação dos

contratos temporários vigentes e a validade do edital, a m de evitar

quebras pedagógicas e melhor organização das atividades para

cumprimento do ano letivo de 2020 na forma de um continuum

2020/2021 nos termo do parecer nº 05 do Conselho Nacional de

Educação. Isto posto, aprovado o projeto, identi cadas as

necessidades, deverão ser realizadas chamadas para que os

candidatos escolham as vagas conforme seu cadastro e ordem

classificatória.

12. Qual é o estágio da elaboração do(s) calendário(s) escolar(es) do
município para o próximo ano?

Estágio

Finalizado

Previsão para finalizar elaboração

Não informado

Descrição

Considerando a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), houve

a necessidade de reorganização do Calendário Escolar 2020. Duas

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/393/MARLENE_BARROS_QUADRO_INFORMATIVO__09-06_2019-1.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/394/MURILO_MENDES_QUADRO_INFORMATIVO.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/395/OSCAR_SCHMIDT_QUADRO_INFORMATIVO_2019__CORRE%C3%87%C3%83O_FINAL_31-05-2019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/396/OSWALDO_VELLOSO__QUADRO_INFORMATIVO.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/397/PADRE_CAETANO_QUADRO_INFORMATIVO_.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/398/QUILOMBO_DOS_PALMARES_QUADRO_INFORMATIVO.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/399/RAYMUNDO__HARGREAVES_QUADRO_INFORMATIVO_2019-1_28-04-19.ods
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/400/SANTA_C%C3%82NDIDA_QUADRO_INFORMATIVO_2019.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/401/S%C3%83O_GERALDO-_QUADRO_INFORMATIVO.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/teachers_allocation_board_attachment/file/402/QUADRO_DE_PREVIS%C3%83O_THEODORO_FREDERICO_MUSSEL_2020.xls


Itens de infraestrutura dos
prédios

Quantidade de unidades que
possuem os itens

Documentação Escolar

situações relacionadas às trajetórias escolares dos estudantes se

ap resen tam: 1. Turmas em "continuum" 2020-2021 (com

observância da legislação vigente e em caráter excepcional); 2.

Turmas com término do ano letivo em 29/01/2021 (turmas cujas

unidades de ensino não ofereçam continuidade escolar para seus

alunos e turmas com terminalidade).

13. Atualmente, a rede está com dificuldades para cumprir o(s)
calendário(s) escolar(es) do município? Se sim, quais são os desafios e
quais ações estão sendo feitas?

Sim, há di culdades para o cumprimento do Calendário Escolar. Desafios:

• Atipicidade do ano letivo de 2020 (COVID-19). Ações: • Reorganização

do Calendário Escolar 2020/2021 - proposta de um "continuum"

curricular.

14. Se houver dificuldade, registre aqui o calendário atualizado com as
reposições necessárias para cumprimento das 800 horas e dos 200 dias
letivos.

Memorando_Circular_009_-_2020_-_Calendário_Reposição_2020-_.pdf

Orientações_-_Calendário_Repos._2020-2021_-_COVID-19_-
_Anexo_Mem_Circ.pdf

Calendário_Reposição_2020-2021_-_COVID-19__2_.pdf

15. Registre aqui o(s) Calendário(s) Escolar(es) do seu município.

Calendário_2015_-_Proposta_SE.pdf

Calendário_2016_-_Modelo_A_-_01.02.16_a_22.12.16.pdf

Calendário_2016_-_Modelo_B_-__15.02.16_a_22.12.16.pdf

Calendário_2016_-_Modelo_C_-_15.02.16_a_29.12.16.pdf

Calendário_2016_-_Modelo_D_-_15.02.16_a_22.12.16.pdf

Calendário_2016_-_Modelo_E_-_29.02.16_a_29.12.16.pdf

Calendário_2017_-_Proposta_SE.pdf

Calendário_2018_-_Proposta_SE.pdf

Calendário_2019_-_Proposta.pdf

Calendário_2020_-_Proposta_SE.pdf

Calendário_2020-2021_-_Reposição_-_COVID-19.xls

Obras e infraestrutura dos prédios

16. Registre aqui a situação da infraestrutura das unidades escolares.

Infraestrutura dos Prédios

Não informado

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/replacement_classes_calendar_attachment/file/123/Memorando_Circular_009_-_2020_-_Calend%C3%A1rio_Reposi%C3%A7%C3%A3o_2020-_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/replacement_classes_calendar_attachment/file/125/Orienta%C3%A7%C3%B5es_-_Calend%C3%A1rio_Repos._2020-2021_-_COVID-19_-_Anexo_Mem_Circ.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/replacement_classes_calendar_attachment/file/126/Calend%C3%A1rio_Reposi%C3%A7%C3%A3o_2020-2021_-_COVID-19__2_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/city_calendar_attachment/file/474/Calend%C3%A1rio_2015_-_Proposta_SE.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/city_calendar_attachment/file/475/Calend%C3%A1rio_2016_-_Modelo_A_-_01.02.16_a_22.12.16.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/city_calendar_attachment/file/476/Calend%C3%A1rio_2016_-_Modelo_B_-__15.02.16_a_22.12.16.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/city_calendar_attachment/file/477/Calend%C3%A1rio_2016_-_Modelo_C_-_15.02.16_a_29.12.16.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/city_calendar_attachment/file/478/Calend%C3%A1rio_2016_-_Modelo_D_-_15.02.16_a_22.12.16.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/city_calendar_attachment/file/479/Calend%C3%A1rio_2016_-_Modelo_E_-_29.02.16_a_29.12.16.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/city_calendar_attachment/file/480/Calend%C3%A1rio_2017_-_Proposta_SE.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/city_calendar_attachment/file/481/Calend%C3%A1rio_2018_-_Proposta_SE.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/city_calendar_attachment/file/482/Calend%C3%A1rio_2019_-_Proposta.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/city_calendar_attachment/file/483/Calend%C3%A1rio_2020_-_Proposta_SE.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/city_calendar_attachment/file/487/Calend%C3%A1rio_2020-2021_-_Reposi%C3%A7%C3%A3o_-_COVID-19.xls


Autorização de
Funcionamento

101

Credenciamento 0

Reconhecimento do Ensino
Fundamental

0

Reconhecimento do Ensino
Infantil

0

Reconhecimento do EJA 0

Funcionamento da Unidade Escolar

Projeto estrutural 6

Projeto arquitetônico 6

Projeto hidráulico 6

Projeto elétrico 6

Projeto telefônico 6

Projeto de prevenção de
incêndios

0

Alvará de funcionamento 0

Laudo de Vistoria do Corpo de
Bombeiros anual

0

Laudo da Vigilância Sanitária
anual

0

Situação da Estrutura Física

Energia Elétrica 101

Água e saneamento (esgoto) 101

Conexão com a Internet 101

Itens de infraestrutura dos
prédios

Quantidade de unidades que
possuem os itens

Anexos

Memorial_-_Autorização_de_Funcionamento.pdf

17. Registre as obras ou reformas em andamento nas unidades
escolares existentes, se houver.

Escola

EM JOSE CALIL AHOUAGI

Descrição da obra

Ampliação da E. M. José Calil Ahouagi. Obra parada em razão do não

repasse dos recursos do MEC. Sem previsão de entrega.

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/school_unit/attachment/file/127/Memorial_-_Autoriza%C3%A7%C3%A3o_de_Funcionamento.pdf
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/148028


Data prevista para entrega da obra

Não informado

Porcentagem do andamento da obra (%)

63

Porcentagem do pagamento da obra (%)

63

Contrato da obra

CONTRATO_JOSE_CALIL.pdf

2-__TERMO_ADITIVO_JOSE_CALIL.pdf

Escola

EM PRES TANCREDO NEVES

Descrição da obra

Ampliação da E. M. Tancredo Neves. Parceria da Escola e mão de obra

paga através de contrato de manutenção da SE.

Data prevista para entrega da obra

Não informado

Porcentagem do andamento da obra (%)

Não informado

Porcentagem do pagamento da obra (%)

Não informado

Contrato da obra

Não informado

Escola

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

LESTE - CAEE LESTE

Descrição da obra

Ampliação do CAEE Leste. Parceria da Escola e mão de obra paga

através de contrato de manutenção da SE.

Data prevista para entrega da obra

30/10/2020

Porcentagem do andamento da obra (%)

100

Porcentagem do pagamento da obra (%)

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/school_construction_in_progress/attachment/file/10/CONTRATO_JOSE_CALIL.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/school_construction_in_progress/attachment/file/11/2-__TERMO_ADITIVO_JOSE_CALIL.pdf
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145038
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/137842


100

Contrato da obra

Não informado

Escola

Não informado

Descrição da obra

Construção de Escola Municipal de Educação Infantil bairro

Igrejinha. Obra paralisada em razão do não repasse de recursos pelo

MEC. Sem previsão de entrega.

Data prevista para entrega da obra

Não informado

Porcentagem do andamento da obra (%)

68

Porcentagem do pagamento da obra (%)

68

Contrato da obra

CONTRATO_IGREJINHA.pdf

3-__TERMO_ADITIVO_IGREJINHA.pdf

Escola

Não informado

Descrição da obra

Construção de Escola Municipal de Educação Infantil Bairro Guaruá.

Obra atrasada, sem previsão de entrega.

Data prevista para entrega da obra

Não informado

Porcentagem do andamento da obra (%)

39

Porcentagem do pagamento da obra (%)

39

Contrato da obra

Contrato_Parque_Guarua__1___1_.pdf

Termo_aditivo_Parque_Guaruá.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/school_construction_in_progress/attachment/file/12/CONTRATO_IGREJINHA.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/school_construction_in_progress/attachment/file/13/3-__TERMO_ADITIVO_IGREJINHA.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/school_construction_in_progress/attachment/file/14/Contrato_Parque_Guarua__1___1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/school_construction_in_progress/attachment/file/15/Termo_aditivo_Parque_Guaru%C3%A1.pdf


Escola

Não informado

Descrição da obra

Construção de Escola Municipal de Educação Infantil Bairro Nova

Benfica.

Data prevista para entrega da obra

Não informado

Porcentagem do andamento da obra (%)

58

Porcentagem do pagamento da obra (%)

58

Contrato da obra

CONTRATO_NOVA_BENFICA.pdf

TERMO_ADITIVO_NOVA_BENFICA.pdf

Escola

Não informado

Descrição da obra

Construção de Escola Municipal de Educação Infantil Bairro São

Geraldo. Obra atrasada.

Data prevista para entrega da obra

09/12/2020

Porcentagem do andamento da obra (%)

35

Porcentagem do pagamento da obra (%)

35

Contrato da obra

Contrato_EMEI_São_Geraldo.pdf

TERMO_ADITIVO_SAO_GERALDO.pdf

Escola

EM BELMIRA DUARTE DIAS

Descrição da obra

Pintura e reforma do telhado da E. M. Belmira Duarte. Parceria da

Escola e mão de obra paga através de contrato de manutenção da SE.

Reforma da quadra.

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/school_construction_in_progress/attachment/file/16/CONTRATO_NOVA_BENFICA.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/school_construction_in_progress/attachment/file/17/TERMO_ADITIVO_NOVA_BENFICA.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/school_construction_in_progress/attachment/file/18/Contrato_EMEI_S%C3%A3o_Geraldo.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/school_construction_in_progress/attachment/file/19/TERMO_ADITIVO_SAO_GERALDO.pdf
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/142495


Data prevista para entrega da obra

Não informado

Porcentagem do andamento da obra (%)

100

Porcentagem do pagamento da obra (%)

100

Contrato da obra

Não informado

Escola

EM ALVARO LINS

Descrição da obra

Reforma da cozinha após incêncio.

Data prevista para entrega da obra

Não informado

Porcentagem do andamento da obra (%)

90

Porcentagem do pagamento da obra (%)

90

Contrato da obra

Não informado

18. Nas unidades escolares existem obras ou reformas que deveriam
ter sido iniciadas e/ou que já estão planejadas?

Escola

EM CLOTILDE PEIXOTO HARGREAVES

Descreva a obra ou reforma necessária e qual a situação do

planejamento

Muro de contenção dos fundos da escola (contenção de talude) Obra

já aprovada com custo de R$ 26.338,61

Anexe ou indique os documentos dentro de Arquivos da Secretaria

Não informado

Escola

EM PROF REYNALDO DE ANDRADE

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145616
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/149052
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145624


Descreva a obra ou reforma necessária e qual a situação do

planejamento

-Construção de nova secretaria, sala de direção e banheiro - R$

67.660,59 -Construção de nova cozinha, despensa e sala dos

professores- 16.766,01 -Construção de depósito - 14.328,02

Anexe ou indique os documentos dentro de Arquivos da Secretaria

Não informado

Escola

EM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Descreva a obra ou reforma necessária e qual a situação do

planejamento

- Reforma da cobertura e do forro de PVC - R$ 2.957,46

Anexe ou indique os documentos dentro de Arquivos da Secretaria

Não informado

Escola

EM PROF AFONSO MARIA DE PAIVA

Descreva a obra ou reforma necessária e qual a situação do

planejamento

-Reforma da cobertura bloco 2 andar - Confecção e instalação de

toldo R$ 6.330,73

Anexe ou indique os documentos dentro de Arquivos da Secretaria

Não informado

19. Nas unidades escolares há equipamentos que devem ser
comprados ou consertados?

Descreva os equipamentos

Em anexo, planilha com as solicitações das Escolas e Creches

Municipais.

Escola(s)

Não informado

Anexe ou indique os documentos dentro de Arquivos da Secretaria

Solicitações_SE_e_ESCOLAS.pdf

20. Descreva como são arquivados e gerenciados os documentos
físicos ou digitais referentes a:

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/153119
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/166614
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/structure/equipment/attachment/file/31/Solicita%C3%A7%C3%B5es_SE_e_ESCOLAS.pdf


Estudantes

Os documentos referentes aos estudantes são gerenciados e

arquivados nas unidades escolares, salvo em caso de escolas extintas,

quando são armazenados no Arquivo Permanente (SE/DPPI/SAM).

Hoje, excepcionalmente, a Supervisão de Gestão dos Dados

Escolares (SE/DPPI/SAM) gerencia e arquiva os documentos dos

alunos da EM Herval da Cruz Brás, paralisada no nal do ano letivo

de 2018. Ainda o tocante ao gerenciamento e arquivamento dos

arquivos dos estudantes da Rede Municipal de Ensino, Supervisão de

Gestão de Dados Escolares - SGEDE, gerencia e mantém os arquivos

relativos regularização da vida escolar de alunos.

Unidade Escolar

Os documentos administrativos gerados pelas unidades escolares

são armazenados em cada uma delas, salvo em caso de escolas

extintas ou paralisadas, cuja documentação é enviada ao arquivo

permanente. No caso dos relatórios e recibos do Censo Escolar ,

inclusive creches, estes são gerenciados e organizados pela

Supervisão de Gestao dos Dados Escolares (SE/DPPI/SGEDE) e

encaminhados ao Arquivo Permanente. Todavia, por falta de espaço

de armazenaento na SE/DPPI/SAM, o Censo Escolar dos anos de

2016, 2017, 2018 e 2019 encontram-se em caixas armazenadas,

provisoriamente, na SGEDE. Os relatórios do Censo Escolar 2020

ainda estão sendo organizados. No tocante à EM Herval da Cruz

Brás, considerando que foi paralisada recentemente ( nal de 2018),

seus arquivos estão armazenados da seguinte forma: um arquivo

físico sob a responsabilidade da SGEDE, um arquivo digital no

computador da escola que encontra-se no Centro de Formação do

Professor e mais três cópias desse mesmo arquivo, sendo duas em

dois computadores na SGEDE e uma em pendrive.

Secretaria Municipal de Educação

Os documentos são gerenciados, organizados em caixas etiquetadas

e posteriormente encaminhados à Supervisão de Arquivo e Memória

(SE/DPPI/SAM) por cada setor . No arquivo, a equipe higieniza,

veri ca o conteúdo e cadastra as referências indicadas nas etiquetas

em um banco de dados.

21. Há alguma situação emergencial que precisa ser resolvida?

Ao lado da EM Santa Cândida existe um talude que pode escorregar com

chuvas intensas, e com isso pode cair parte do muro e pátio da escola. A

obra é externa à escola, não sendo de responsabilidade da SE, mas precisa

ser feita pela PJF, pois o terreno é do município.

Reflexões sobre a gestão



22. Quais foram as prioridades e os desafios nesta área durante a
gestão atual?

Um grande desa o refere-se às questões da execução das obras

nanciadas pelo MEC/FNDE. A tabela e as exigências do padrão

proinfância são incompatíveis para as empresas de pequeno porte da

cidade que não tem capital de giro para se sustentar na execução da obra

e se adequar à metodologia de repasse do governo federal: executar,

andar com a obra para receber o valor devido depois do envio da medição.

O município tem antecipado a contrapartida, mas isso não impacta muito,

pelo valor pequeno. A Secretaria de Obras é o scal da obra, tem que

lançar as medições. Pelos poucos funcionários que o setor possui temos

que realizar sistemáticas lembranças e cobranças porque o sistema tem

prazos.

23. Como está o planejamento para o atendimento ao próximo ano
letivo? Quais recomendações e/ou pontos de atenção a atual gestão
destacaria para a gestão seguinte se atentar?

O planejamento para o atendimento em 2021 passa pelo cadastro escolar

que não se encontra nalizado: Educação infantil e Ensino Fundamental.

No entanto, para a realização do cadastro a SE sempre faz uma pesquisa

de vagas, até para saber onde e como pode disponibilizá-las. No tocante

ao cumprimento da carga horária em função da Pandemia e da suspensão

das aulas presenciais, foi organizado um calendário escolar com base no

suposto do "continuun curricular" para atender o ciclo emergencial dos

anos 2020 e 2021. Signi ca dizer que a rede foi organizada para

proporcionar continuidade e garantia de aprendizagem para todas as

crianças, alunos e alunas. Importante atentar para a interface do processo

pedagógico em desenvolvimento nas escolas com os princípios e eixos

sinalizados no Projeto Cadinho de prosa. Outro aspecto importante é

aquele que toca na questão de um registro comum para dar visibilidade

ao acompanhamento das atividades propostas e de suas devolutivas. A

SE organizou uma cha bem coerente com as ações educacionais em

desenvolvimento nas escolas. No entanto, muitas já teriam organizado

suas formas de registro, que consideramos criativas e singulares. Mesmo

assim, indicamos a uni cação para que seja possível garantir semelhanças

nas possibilidades de documentar as experiências vividas na Pandemia e

adequar os registros no SISLAME.

24. Quais outras sugestões ou recomendações a equipe deixa para a
próxima gestão?

1- organizar reuniões sistemáticas com diretores e coordenadores

procurando usar os meio virtuais aprendidos na Pandemia e claro,

mesclando com reuniões presenciais quando for possível 2- manter os

movimentos de formação usando também o formato de Lives. Os

pro ssionais da educação responderam bem a tal proposição.

Conseguimos manter uma frequência de 400 a 500 pro ssionais por Live.

É um bom recurso para a Formação Continuada. 3- rever com as equipes



diretivas, coordenadores e professores os temas relevantes para a

formação continuada 4- rever, com as equipes diretivas, coordenadores e

professores os caminhos tomados na Pandemia e buscar reconstruir

quando for o caso, valorizando os percursos das escolas e as construções

elaboradas 5- rever com os técnicos da SE responsáveis pelo SISLAME

pelas orientações pedagógicas as escolas, os modos de adequar o sistema

aos processos pedagógicos alternativos, vivenciados na Pandemia e

atentar para a importância de fazer perdurar os ganhos pedagógicos em

torno de processos de ensinar e aprender mais sensíveis e signi cativos

para crianças, jovens e adultos 6- buscar diálogos com a rede em torno de

temas tais como: avaliação diagnóstica; interação e integração entre a

pré-escola e os anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como do 5º e 6º

ano do Ensino Fundamental 7- Fortalecer a Leitura Literária nos

processos de formação 8- Fortalecer a educação étnico-racial nos

processos de formação e de reconstrução dos Projetos Politico

Pedagógicos das escolas municipais e creches 9- Fortalecer a politica

educacional da Educação Especial historicamente construída na rede

municipal de Juiz de Fora 10- Manter o vigor do Programa de Arte

Educação



Memorial de Gestão da Educação Municipal
Formulário de Orçamentária e Financeira

As perguntas deste formulário referem-se às leis orçamentárias, às receitas e
despesas e aos convênios firmados.

Planejamento Orçamentário

1. Registre aqui as principais peças de planejamento orçamentário do
município.

O PPA vigente
Número da lei

Nº 13.580/2017

Arquivos

lei_13580_PPA_2018-2021.pdf

A LDO do ano atual
Número da lei

Nº 13.947/2019

Arquivos

ldo_2020.pdf

A LOA do ano atual
Número da lei

Nº 13.991/2019

Arquivos

loa_2020.pdf

A LDO do ano seguinte
Número da lei

MENSAGEM 4409

Arquivos

ldo_2021_Mensagem_4409.pdf

A LOA do ano seguinte
Número da lei

Ainda não tem a publicação da Lei

Arquivos

LOA_2021.zip

2. Descreva como o Dirigente Municipal de Educação participa da
elaboração do PPA, da LDO e da LOA.

A Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) encaminha para a

Secretaria de Educação, no sentido de que ela faça a discussão interna,

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/budget/ppa_current_file/120/lei_13580_PPA_2018-2021.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/budget/ldo_current_year_file/120/ldo_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/budget/loa_current_year_file/120/loa_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/budget/ldo_next_year_file/120/ldo_2021_Mensagem_4409.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/budget/loa_next_year_file/120/LOA_2021.zip


2017 2018 2019 2020

Fundeb 128.784.318,88 97.678.752,52 155.838.242,82 128.244.920,15

PNATE 101.406,18 127.910,58 117.501,11 88.395,84

PNAE 4.437.488,72 4.612.859,75 4.570.227,73 3.829.280,06

PDDE 345,72 2.501,06 2.962,88 1.128,83

Salário
Educação

9.841.934,96 10.674.954,46 11.702.086,48 8.019.541,46

Recurso
Próprio
(Conta
25%)

192.247.514,00 206.466.236,00 220.949.341,44 127.787.324,01

Recurso
Próprio
(Conta
5%)

0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos
Próprios
para além
dos 25%

24.472.117,00 34.426.497,00 30.685.605,00 0,00

u m a planilha para que explicitemos a organização das áreas macros,

metas e ações a serem destacadas e comporão a peça de planejamento.

Quando necessário a SEPLAG reúne com o secretário e o setor

responsável pelo lançamento no sistema da unidade para dirimir as

dúvidas que surgirem.

3. O Dirigente Municipal de Educação é o ordenador de despesa
(autoriza os pagamentos das despesas/aplicação de investimentos)?

Sim

Se sim, de quais despesas?

Todas as despesas correntes e de capital, exceto despesas com pessoal e

encargos (SARH).

Se não, especificar quem / qual secretaria é.

Não informado

4. Quais foram as receitas anuais das diferentes contas da Educação
Municipal?

Os dados abaixo foram retirados dos relatório disponibilizados pela

Secretaria de Fazenda da Prefeitura de Juiz de Fora.

Não informado



Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

Mais
Educação

0,00 0,00 0,00 0,00

Brasil
Carinhoso

471.383,09 1.450,42 3.903,23 44.042,78

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

Gasto com
profissionais
do magistério

237.283.922,94 252.335.757,46 249.325.855,98 192.885.126,12

Gastos com
demais
profissionais
e servidores
da educação

17.246.874,71 19.843.568,33 20.583.098,71 15.910.369,59

Transporte
Escolar

3.136.139,73 3.287.658,78 3.070.258,85 481.540,43

Alimentação
Escolar

4.111.448,49 4.622.633,93 4.638.553,28 1.513.322,73

Água e
Esgoto

0,00 0,00 0,00 0,00

Energia
Elétrica

1.207.798,87 1.206.332,10 1.283.464,35 661.835,66

Telefonia e
Internet

317.564,40 292.137,16 269.820,96 170.587,68

Aluguéis 1.216.220,01 1.273.665,20 1.272.005,91 906.823,60

5. Quais foram as despesas anuais nos diferentes serviços da Educação
Municipal?

Diante da crise instalada devido à pandemia, somente no mês de

novembro foram realizadas compras de estoque de material da limpeza

para a Secretaria de Educação. Os gastos realizados nas Unidades

Escolares não tem como descrevermos, uma vez que a verba é

descentralizada por meio do Programa Nossa Escola e utilizada de acordo

com a necessidade de cada Escola, dentro de um Plano de Trabalho regido

por um Termo de Fomento assinado entre SE e Escolas Municipais.

Não informado



Gasto com
veículos da
Secretaria
(manutenção,
compra,
combustível)

10.766,99 11.196,29 18.458,41 2.934,39

Material de
expediente

4.116,40 86,00 719,72 0,00

Mobiliário
escolar

2.282,00 175.587,23 961,32 0,00

Obras de
reparo e
manutenção
das unidades
escolares

1.024.594,75 541.466,49 696.988,90 353.465,58

Termos de
fomento para
Educação
Especial

50.527,17 48.999,20 48.000,00 27.000,00

Termos de
fomento para
a Educação
Infantil

81.920,00 150.345,76 79.760,00 81.820,54

Termos de
fomento para
Educação em
Tempo
Integral

0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 315.515,34 3.399.837,64 3.308.353,16 2.207.415,59

2017 2018 2019 2020

6. Registre aqui os extratos anuais das contas da Secretaria de
Educação.

Saldos_Bancarios_por_Fonte_-_Financeiro_-_2020_-_FINAL.pdf

Reflexões sobre a gestão

7. Quais foram as prioridades e os desafios nesta área durante a gestão
atual?

A prioridade da gestão era a ampliação de vagas de 0 a 3 que demandava

ampliação orçamentária, o aumento do valor de repasse para as escolas

(valor per capta), bem como a manutenção e ampliação dos contratos

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/budget/annual_statements_attachment/file/616/Saldos_Bancarios_por_Fonte_-_Financeiro_-_2020_-_FINAL.pdf


existentes. O maior desa o encontrado era conseguir colocar todas as

despesas no orçamento delimitado pela Secretaria de Fazenda e de de

Planejamento e Gestão. No ano de 2020, diante do quadro da pandemia,

nosso maior desa o foi pagar o vale alimentação com os recursos do

Tesouro, uma vez que o Presidente vetou a possibilidade de utilização do

Recurso de PNAE para transferência de recursos para as famílias.

8. Como está o planejamento da área financeira da SME para o próximo
ano letivo? Quais recomendações e/ou pontos de atenção a atual
gestão destacaria para a gestão seguinte se atentar?

As despesas com Pessoal e Encargos são descentralizadas para a

Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH). No que diz

respeito às despesas com Custeio, as mesmas foram planejadas dentro

dos recursos disponíveis e de acordo com a demanda atual. Importante

ressaltar que as despesas contínuas que estão alocadas na fonte de

recursos do Tesouro têm previsão de reajuste de 4% (quatro por cento)

levando em conta o valor praticado à época da elaboração da LOA,

exceto, as despesas com terceirizados (conservadoras), também

descentralizadas à SARH, e que conforme orientação da mesma tiveram

previsão de reajuste de 2% (dois por cento). Merece atenção o fato de

que, com as mudanças nas metodologias de ensino, devido à pandemia,

houve inserção da despesa com canal de TV, porém, será necessário

suplementar a despesa com a produtora devido ao fato de que à época da

elaboração da LOA não havia essa despesa ainda, e a CPL não permitiu

novo processo licitatório com o mesmo objeto, uma vez que a prefeitura

/secom tem contrato vigente até maio de 2021. Tal despesa poderá ser

custeada com o superávit do QESE, havendo somente a necessidade de

remanejar internamente o orçamento. Com relação a essa despesa, ela foi

prevista até o mês de junho/2021, entretanto, caso seja necessário

estender essa despesa por maior período de tempo, há possibilidade de

fazê-lo com recursos do superávit do QESE que, em regra, é apurado em

meados de março. Esclarecemos que há possibilidade de inserir essa

despesa diminuindo de outra despesa, como a de manutenção das

escolas. Outras despesas contínuas como alugueis das escolas, transporte

escolar, SISLAME, caixa escolar, manutenção das escolas, estão previstas

na fonte de recursos do Salário Educação (QESE), também com previsão

de reajuste de 04% (quatro por cento). Vale destacar também que essas

despesas foram alocadas ali pois recebemos um “teto” para a fonte de

recursos do Tesouro e planejamos as despesas de acordo com esse teto

estabelecido pelo Departamento de Orçamento (DO/SEPLAG).

9. Quais outras sugestões ou recomendações a equipe deixa para a
próxima gestão?

A ação de levar um suporte às famílias dos alunos, em relação a

alimentação, em tempos em que as aulas estão suspensas tem duas

vertentes: a. No foi autorizado pelo governo federal usar recursos do

PNAE para transferência de recursos para as famílias. O vale alimentação

foi composto de 6 parcelas, per capta de R$50,00 por aluno. Pela



nalização do ano scal e o término do contrato que não pode ser

aditivado, para continuar usando cartão há que se fazer outro

procedimento junto à CPL desde que se consiga recurso do Tesouro para

custear tal despesa; b. Logisticamente é muito difícil, num território como

o nosso, distribuir kits de mantimentos uma vez que a entrega dos

fornecedores é realizada ponto a ponto diretamente nas unidades

escolares. Além disso, ao organizar kits o gênero comprado para o

preparo das refeições não irá render, correndo-se o risco de que tal

recurso não chegue até o nal do ano letivo. c. O governo federal, além

das 10 parcelas usuais, irá repassar dezembro e janeiro, duas parcelas

extras; d. A licitação de cozinheiros e ajudantes foi nalizada. Solicitamos

à SARH que deixasse o contrato pronto para decisão da assinatura pela

próxima gestão, isso porque com as aulas suspensas não é prudente

assinar e pagar contratos sem a devida prestação de serviços (Especially é

a empresa vencedora do certame). Sugestão: Decisão casada - fornecer

merenda pronta na escola para os alunos organizando o processo dentro

das normas sanitárias com o recurso do PNAE - receio que caso esse

recurso não seja usada o governo federal pode não depositar

determinada parcela justi cando o não gasto de parte de 2020, as

parcelas extras e o quantitativo a partir de fevereiro de 2021.



Memorial de Gestão da Educação Municipal
Formulário de Pedagógica

Neste formulário, você encontra questões sobre a área pedagógica da secretaria
municipal de educação. As perguntas tratam sobre as formações continuadas dos
profissionais da educação, ações para melhoria da educação, resultados de
aprendizagem e currículo.

Currículo

1. De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Educação
2/2017, a partir de 2020 é obrigatório que todas as escolas ofereçam
ensino com um currículo alinhado à Base Nacional Comum Curricular
(BNCC). A rede municipal possui referencial curricular alinhado à
BNCC?

Sim

2. Em qual das seguintes situações se enquadra o seu município em
relação a normatização de currículo alinhado à BNCC?

Está EM ANDAMENTO a homologação da

ADAPTAÇÃO/MODIFICAÇÃO do Documento de Referência Curricular

Estadual como documento curricular para rede municipal

Caso queria comentar a escolha, escreva abaixo.

Em apreciação pelo Conselho Municipal de Educação - Portaria da SE em

andamento.

3. Descreva como foi o processo de elaboração ou de revisão do
currículo a partir da homologação da BNCC.

A Secretaria de Educação(SE) iniciou a revisão da Proposta Curricular da

Rede Municipal (2012) em 2018, com discussões gerais entre os

departamentos e também com diretores(as) e coordenadores(as) das

escolas. Em 2019, foram organizados grupos de trabalho por componente

curricular, que zeram um estudo comparativo entre a Base Nacional

Comum Curricular (BNCC) , o Currículo Referência de Minas Gerais

(MINAS GERAIS, 2018) e as Propostas Curriculares da Rede Municipal

(JUIZ DE FORA, 2012). Os grupos de trabalho tiveram a participação de

técnicos(as) da SE, professores(as), diretores(as) e coordenadores(as) da

rede. O estudo comparativo foi apresentado nas reuniões de diretores(as)

e coordenadores(as). Após a realização do estudo comparativo, os grupos

de trabalho construíram uma proposta preliminar por componente, que

foi disponibilizada para as escolas da rede por meio da Plataforma

Moodle. As escolas puderam analisar os documentos e sugerir alterações

no documento preliminar a partir da plataforma. A partir das sugestões



das escolas, os documentos foram revisados e nalizados para a

montagem do arquivo nal do Referencial Curricular da Rede Municipal

de Juiz de Fora.. Esse documento foi enviado ao Conselho Municipal de

Educação para homologação.

4. Anexe os seguintes documentos, caso sua rede tenha:

Referencial curricular (versão final ou última versão, caso ainda
esteja em elaboração)

REFERENCIAL_CURRICULAR_-
_rede_municipal_de_Juiz_de_Fora__1_.pdf

Regulamentação (parecer, resolução) do currículo pelo conselho
(estadual ou municipal)

Não informado

Outros documentos relevantes desse processo

Parecer_Ensino_Religioso.pdf

5. Sobre os projetos políticos-pedagógicos:

Todas as escolas da rede têm o PPP?

Sim

Os PPP estão alinhados à BNCC e ao novo currículo?

Parcialmente

Formação dos profissionais

6. Os processos seletivos e concursos para profissionais do magistério
estão alinhados aos conhecimentos e aprendizagens contidos na Base
Nacional Comum Curricular?

Sim, todos os concursos e processos iniciados após a homologação da

Base já estão alinhados à BNCC

7. Em relação à formação continuada:

Existe uma política de formação continuada de professores
estruturada no município?

Sim

Anexos

PROGRAMAÇÃO 2015

PROGRAMAÇÃO 2016

PROGRAMACAO_2017-1-mesclado.pdf

PROGRAMACAO-2018-mesclado_1_.pdf

PROGRAMACAO-2019-1-mesclado.pdf

PROGRAMACAO_2020.pdf

Polo_UAB_-_memorial_2020.pdf

Formação_sobre_o_Referencial_Curricular_do_município_de_Juiz_de_Fora.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/curriculum_reference_attachment/file/442/REFERENCIAL_CURRICULAR_-_rede_municipal_de_Juiz_de_Fora__1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/other_attachment/file/302/Parecer_Ensino_Religioso.pdf
https://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/16758
https://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/16759
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/teacher_education_policy_attachment/file/44/PROGRAMACAO_2017-1-mesclado.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/teacher_education_policy_attachment/file/45/PROGRAMACAO-2018-mesclado_1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/teacher_education_policy_attachment/file/46/PROGRAMACAO-2019-1-mesclado.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/teacher_education_policy_attachment/file/47/PROGRAMACAO_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/teacher_education_policy_attachment/file/242/Polo_UAB_-_memorial_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/teacher_education_policy_attachment/file/294/Forma%C3%A7%C3%A3o_sobre_o_Referencial_Curricular_do_munic%C3%ADpio_de_Juiz_de_Fora.pdf


Se existir ou estiver em construção, ela está alinhada ao currículo
alinhado à BNCC?

Sim

8. Foram desenvolvidas ações para promover a formação continuada
dos profissionais do magistério?

Nome da formação

RELATÓRIO NUMÉRICO DE CURSOS 2015

A formação está relacionada à BNCC?

Sim

A formação foi realizada em regime de colaboração com o Estado?

Não

De:

18/03/2015

Até:

18/11/2015

Número de profissionais
presentes

Não informado

Carga horária

Não informado

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Relatório_numérico_de_inscritos2015_1_.pdf

Nome da formação

RELATÓRIO NUMÉRICO DE CURSOS 2016

A formação está relacionada à BNCC?

Sim

A formação foi realizada em regime de colaboração com o Estado?

Não

De:

14/03/2016

Até:

09/11/2016

Número de profissionais
presentes

Não informado

Carga horária

Não informado

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Relatório_numérico_de_inscritos_2016_geral.pdf

Nome da formação

RELATÓRIO NUMÉRICO DE CURSOS 2017

A formação está relacionada à BNCC?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/teacher_education_action/attachment/file/151/Relat%C3%B3rio_num%C3%A9rico_de_inscritos2015_1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/teacher_education_action/attachment/file/152/Relat%C3%B3rio_num%C3%A9rico_de_inscritos_2016_geral.pdf


Sim

A formação foi realizada em regime de colaboração com o Estado?

Não

De:

15/03/2017

Até:

29/11/2019

Número de profissionais
presentes

Não informado

Carga horária

Não informado

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Relatório_numérico_de_inscritos_2017_-geral.pdf

Nome da formação

RELATÓRIO NUMÉRICO DE CURSOS 2018

A formação está relacionada à BNCC?

Sim

A formação foi realizada em regime de colaboração com o Estado?

Não

De:

05/03/2018

Até:

29/11/2018

Número de profissionais
presentes

Não informado

Carga horária

Não informado

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Relatório_numérico_de_inscritos_2018_.pdf

Nome da formação

RELATÓRIO NUMÉRICO DE CURSOS 2019

A formação está relacionada à BNCC?

Sim

A formação foi realizada em regime de colaboração com o Estado?

Não

De:

05/03/2019

Até:

26/11/2019

Número de profissionais
presentes

Carga horária

Não informado

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/teacher_education_action/attachment/file/153/Relat%C3%B3rio_num%C3%A9rico_de_inscritos_2017_-geral.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/teacher_education_action/attachment/file/154/Relat%C3%B3rio_num%C3%A9rico_de_inscritos_2018_.pdf


Não informado

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Relatório_numérico_de_inscritos_2019_novo.pdf

Nome da formação

PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO NÚCLEO TECNOLÓGICO

MUNICIPAL - NTM

A formação está relacionada à BNCC?

Sim

A formação foi realizada em regime de colaboração com o Estado?

Sim

De:

01/01/2015

Até:

09/12/2020

Número de profissionais
presentes

Não informado

Carga horária

Não informado

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

PLANO_POLITICO_PEDAGOGICO_PARA_IMPLANTAÇÃO_DE_NTM_-
FINAL-convertido__1___1_.pdf

Nome da formação

RELATÓRIO DE CURSOS E FORMAÇÕES OFERTADAS EM 2020

A formação está relacionada à BNCC?

Sim

A formação foi realizada em regime de colaboração com o Estado?

Não

De:

17/03/2020

Até:

09/12/2020

Número de profissionais
presentes

Não informado

Carga horária

Não informado

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

RELATÓRIO_FINAL_2020_SACFP_AÇÕES_E_ARTE_GRÁFICA_COM_ALTERACAO.pdf

9. Foram desenvolvidas ações para promover a formação continuada
dos demais profissionais das escolas?

Nome da formação

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/teacher_education_action/attachment/file/155/Relat%C3%B3rio_num%C3%A9rico_de_inscritos_2019_novo.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/teacher_education_action/attachment/file/1650/PLANO_POLITICO_PEDAGOGICO_PARA_IMPLANTA%C3%87%C3%83O_DE_NTM_-FINAL-convertido__1___1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/teacher_education_action/attachment/file/1651/RELAT%C3%93RIO_FINAL_2020_SACFP_A%C3%87%C3%95ES_E_ARTE_GR%C3%81FICA_COM_ALTERACAO.pdf


ENCONTRO DE SECRETÁRIOS ESCOLARES

Público-alvo da formação

SECRETÁRIOS ESCOLARES

De:

16/03/2016

Até:

08/12/2016

Número de pessoas presentes

157

Carga horária

30

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Não informado

Nome da formação

ENCONTRO DE SECRETÁRIOS ESCOLARES

Público-alvo da formação

SECRETÁRIOS ESCOLARES

De:

22/03/2017

Até:

30/11/2017

Número de pessoas presentes

140

Carga horária

30

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Não informado

Nome da formação

ENCONTRO DE SECRETARIOS ESCOLARES

Público-alvo da formação

SECRETÁRIOS ESCOLARES

De:

21/03/2018

Até:

22/11/2018

Número de pessoas presentes

111

Carga horária

30

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Não informado

Nome da formação

ENCONTRO DE SECRETÁRIOS ESCOLARES



Público-alvo da formação

SECRETÁRIOS ESCOLARES

De:

21/08/2019

Até:

05/12/2019

Número de pessoas presentes

131

Carga horária

30

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Não informado

Nome da formação

CURSO DE DIRETORES

Público-alvo da formação

GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

De:

05/08/2015

Até:

16/12/2015

Número de pessoas presentes

105

Carga horária

40

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Não informado

Nome da formação

CURSO DE DIRETORES

Público-alvo da formação

GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

De:

24/05/2018

Até:

20/08/2019

Número de pessoas presentes

170

Carga horária

40

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Não informado

Nome da formação

MANIPULARES DE ALIMENTOS- WORKSHOP BOAS PRATICAS

NA COZINHA ESCOLAR

Público-alvo da formação



Profissionais que atuam na cozinha escolar

De:

27/07/2015

Até:

30/07/2015

Número de pessoas presentes

8

Carga horária

4

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Não informado

Nome da formação

MANIPULADORES DE ALIMENTOS - II WORKSHOP BOAS

PRÁTICAS NA COZINHA ESCOLAR

Público-alvo da formação

Profissionais que atuam na cozinha escolar

De:

04/07/2016

Até:

08/07/2016

Número de pessoas presentes

6

Carga horária

4

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Não informado

Nome da formação

VII INTERCÂMBIO CULTURAL DAS CRECHES - PALESTRAS 1-

NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO DIA A DIA DAS

CRECHES --PALESTRA 2 - EMOÇÕES PARA QUÊ?

Público-alvo da formação

COZINHEIROS, NUTRICIONISTAS, SERVIÇOS GERAIS

De:

29/09/2017

Até:

29/09/2017

Número de pessoas presentes

232

Carga horária

4

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Não informado

Nome da formação

WORKSHOP DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



Público-alvo da formação

COZINHEIROS, NUTRICIONISTAS, SERVIÇOS GERAIS

De:

22/01/2018

Até:

26/01/2018

Número de pessoas presentes

181

Carga horária

4

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Não informado

Nome da formação

CAPACITAÇÃO PARA MANIPULARES DE ALIMENTOS:

PROMOVENDO UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SEGURA

Público-alvo da formação

COZINHEIROS, NUTRICIONISTAS, SERVIÇOS GERAIS

De:

26/07/2019

Até:

30/07/2019

Número de pessoas presentes

203

Carga horária

4

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Não informado

Nome da formação

CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE MANIPULADORES DE

ALIMENTOS

Público-alvo da formação

COZINHEIROS, NUTRICIONISTAS, SERVIÇOS GERAIS

De:

19/12/2019

Até:

09/01/2020

Número de pessoas presentes

391

Carga horária

4

Se houver, anexe a programação ou outro documento pertinente

Não informado

10. Quais outras ações de formação foram promovidas? Quais aspectos
ou resultados sua equipe gostaria de adicionar a este Memorial?

CURSOS EM PARCERIA 2016 – CURSO: Sexualidade e Relações de



Gênero -UFJF- CURSO: Altas Habilidades na Escola -UFF . CURSOS EM

PARCERIA 2017 – CURSO: Sexualidade e Relações de Gênero UFJF-

CURSO:Cineduca Parceria UFJF – CURSO: Educação Ambiental: Escola

com Compromisso Social UFJF- CURSO:O que podem os Bebês UFJF-

CURSO: Curso de Extensão em Crianças UFJF. CURSOS EM PARCERIA

2018- CURSO: Universidade Escola: A pesquisa na EJA UFJF- CURSO:

Cartogra a com crianças UFJF- CURSO: Projeto Horta UFJF-

CURSO:Pensar e fazer arte na escola UFJF- CURSO: Assistente de

alfab etização UFJF- CURSO:Professores alfabetizadores UFJF-

CURSOS: Fundação vivo telefônica. CURSOS EM PARCERIA 2019-

CURSO- CURSO: Ferramenta Bidimensionais e tridimensionais para

Discentes com De ciência Visual - IF SUDESTE- CURSO: Técnica de

Cálculo e Metodologia de Ensino SOROBAN UFJF-CURSO:Geogra a

dos Cuidados, Crianças e Infâncias – UFJF-CURSO:Formação de

Professores Mediadores de Leitura UFJF-CURSO: Professora Doutora -

Hilda Micarello UFJF- CURSO:Tecnologia na Educação – PROJETO E-

TEIA-UFJF .CURSO: Ensino de Arte nos Anos Iniciais do E.F - UFJF

Professora Doutora Olga Egas UFJF- CURSOS:Fundação Vivo Telefônica

CURSO:Leitura e Escrita na Educação Infantil – UFMG-CURSO:Leitura e

Escrita na Educação Infantil – UFMG -CURSO:Leitura e Escrita na

Educação Infantil – UFMG-CURSO: Leitura e Escrita na Educação Infantil

– UFMG-CURSO: Educação, Interculturalidade e Práticas Translingues

UFJF-SEMINÁRIOS: SEMINÁRIOS REALIZADOS EM 2016--

SEMINÁRIO “A FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES

PEDAGÓGICOS – ESCOLA DE GESTORES UFOP – CONTOU COM 120

PARTICIPANTES. ------------II SEMINÁRIO DE TECNOLOGIAS DA

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CONTOU COM 80

PARTICIPANTES.-----------SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS UFJF

- NÃO FORAM INFORMADOS OS DADOS DOS PARTICIPANTES PELA

UFJF. MOSTRA: Mostra Professor também faz Arte contou com 106

PROFESSORES PARTICIPANTES------------Mostra Estudantil de Arte -

contou com 53 ESCOLAS PARTICIPANTES. ---------VII Ciclo de Palestras

Docência e Experiência Estética CONTOU COM 116 PARTICIPANTES. --

-----------Projeto Literatudo 5º Circuito de Leituras contou com 36

PARTICIPANTES. INTERCÂMBIO: VI Intercâmbio Cultural de Creches

CONTOU COM 698 PARTICIPANTES- REUNIÕES: REUNIÃO DE

DIRETORES CONTOU COM 185 PARTICIPANTES. REUNIÃO DE

COORDENADORES PEDAGÓGICOS CONTOU 255 PARTICIPANTES--

---------REUNIÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS

E J A _ C O N T O U 32 PARTICIPANTES----REUNIÃO DAS

COORDENADORAS DE CRECHES CONTOU 30 PARTICIPANTES-------

-REUNIÃO DAS DIRETORAS E COORDENADORAS ESCOLAS

CONVENIADAS _____________________ 20 PARTICIPANTES-----REUNIÃO

DA SUPERVISÃO DE ATENÇÃO A EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE COM

ESTAGIÁRIOS _ 08 PARTICIPANTES. -------REUNIÃO DAS ESCOLAS DE

TEMPO INTEGRAL -------69 PARTICIPANTES. ---- SEMINÁRIOS EM

2017 :III SEMINÁRIO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E



COMUNICAÇÃO contou com-100 PARTICIPANTES. MOSTRA: Mostra

Professor também faz Arte contou com 134 professores participantes,

foram apresentados 96 trabalhos (56 de artes visuais, 2 de dança, 23 de

literatura, 5 de música e 10 de teatro e contação de histórias).----- Projeto

Literatudo 5º Circuito de Leitura contou 36 escolas participantes. ------

Circuito de Práticas em Rede contou com 02 escolas participantes .-------

COLÓQUIO: CIDADE MEMÓRIAS EDUCAÇÃO UFJF PARCERIA _105

Participantes. INTERCÂMBIO: VI Intercâmbio Cultural de Creches__931

inscritos.-------Alfabetização em Rede: contou com 3 polos: CENTRO,

ANTÔNIO CARLOS FAGUNDES, TANCREDO-----------Trupe de Todos

Nós:UNIÃO DA BETÂNIA ,SANTA CÂNDIDA ,CEM ,PADRE CAETANO

,GEORGE RODENBACH , DILERMANDO CRUZ, QUILOMBO, ----------

CURSO:Experiências Humanas em Educação Infantil- EM Tia Glorinha -

EM Santa Catarina Labouré ----EM Maria José Vilella---EM Santana

Itatiaia ----SEMINÁRIOS 2018------IV SEMINÁRIO DE TECNOLOGIAS

DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ---32 participantes.MOSTRA----

-Mostra Professor também faz Arte__85 participantes. ---Mostra

Estudantil de Arte: 103 participantes.-----Projeto Literatudo Circuito de

Leituras_ 34 participantes.------VIII Intercâmbio Cultural de Creches_923

participantes.- - - - - - REUNIÕES: -----Reunião de diretores_94

participantes.--------Reunião de coordenadores pedagógicos_103

participantes---------Reunião das coordenadoras de creches_ 49

participantes.----------Reunião das escolas de tempo integral _31

participantes. SEMINÁRIOS EM 2019: V Seminário de Tecnologias da

Informação e Comunicação contou com 80 participantes.----------

MOSTRA--------Mostra Professor também faz Arte 66 trabalhos de Artes

Visuais e Literatura, 09 trabalhos de Teatro, 05 trabalhos em Dança, 05

Trabalhos Música, e 01 Audiovisual. (TOTAL: 86) 114 professores

participantes.---------Mostra Estudantil de Arte -------63 Painéis 04

trabalhos em Audiovisual, 35 trabalhos de Dança, 17 trabalhos de

Música, 38 trabalhos de Teatro e Contação de Histórias. (TOTAL: 94)

3.416 alunos orientados. 165 professores. 48 escolas. (TOTAL: 213)----

2600 alunos participantes.----Projeto Literatudo Circuito de Leituras

contou com 30 escolas participantes. ---------Assistentes de

Alfabetização____66 participantes.-------INTERCÂMBIO : IX Intercambio

Cultural de Creches -----894 participantes.------Projeto Navegação

Segura PARCERIA MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS-----42

escolas participantes. 36 escolas enviaram Portfólio dos Projetos

produzidos com alunos. TOTAL: 78 trabalhos recebidos.--------

REUNIÕES: Reunião de Diretores _ 87 participantes. ----------Reunião de

Coordenadores pedagógicos___85 participantes.---------Reunião das

Coordenadoras de creches____50 participantes.---------Reunião

Professores das salas AEE__56 participantes.--------

Avaliação e recursos didáticos



11. O município aplica avaliação externa própria e/ou em parceria com
o estado ou governo federal?

Desenvolvemos um diagnóstico da alfabetização através do Ditado

Conceitual que é aplicado para os alunos do 1º e 2º ano do Ensino

Fundamental. O Ditado Conceitual é aplicado semestralmente e está de

acordo com os parâmetros da BNCC. Aplicamos o PROALFA, avaliação

da alfabetização em parceria com o governo do estado de Minas Gerais. O

PROALFA é uma avaliação anual e está de acordo com os parâmetros da

BNCC. Participamos das avaliações do SAEB a cada dois anos. Em 2019

foram aplicadas as avaliações SAEB 2º ano, SAEB 5º ano e SAEB 9º ano

nas escolas da rede municipal.

Anexos

Relatorio_IDEB-PROALFA.pdf

12. Como o município utiliza os resultados dessas avaliações externas
(tanto as próprias, quanto as em parceria com o estado ou as aplicadas
pelo governo federal)?

O município utiliza os resultados das avaliações como parte do

diagnóstico sobre a situação da aprendizagem nas escolas municipais. No

diagnóstico são identi cadas as escolas que necessitam de maior apoio

em relação às questões pedagógicas. Com esse parâmetro é realizado um

planejamento das ações da Secretaria de Educação que será executado

pelos diversos departamentos.

13. Quais foram os principais resultados verificados na última avaliação
externa aplicada no município? Quais ações foram tomadas e quais
recomendações sua equipe deixa para a próxima?

Os resultados de 2019 no PROALFA e no IDEB indicam que as escolas

municipais apresentam uma situação de estagnação em relação a

avaliação realizada em período anterior. Esse diagnóstico demonstra a

necessidade de ações mais focalizadas com as escolas que apresentam em

seu histórico de resultados, indicadores que demonstram pouco

aprendizado.

Anexos

Relatorio_IDEB-PROALFA_2019_Final.pdf

14. Como é feita a escolha dos recursos didáticos nas unidades
escolares? O município usa material estruturado (apostilado)?

A escolha do PNLD (livro didático e literário) é realizada em duas etapas:

1º ) O MEC libera na plataforma do PDDE interativo a adesão a ser feita

pela Secretaria de Educação. Neste processo, a Secretaria de Educação,

indica o modelo de escolha a ser seguido pelas escolas, sempre optamos

por: “Material único para cada escola” preservando a autonomia das

unidades escolares. 2º) Em seguida a plataforma abre a escolha para as

escolas que após as análises dos professores e coordenadores indicam

suas opções na plataforma.

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/learning_assessment_attachment/file/386/Relatorio_IDEB-PROALFA.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/main_learning_assessment_result_attachment/file/69/Relatorio_IDEB-PROALFA_2019_Final.pdf


Anexos

Não informado

15. Os principais recursos didáticos ofertados pela rede estão em
consonância com a BNCC?

Sim

Organização pedagógica e ações para a melhoria da aprendizagem

16. Na gestão atual, foram realizadas ações para os aspectos
relacionados abaixo? Se sim, descreva quais foram.

O rendimento (fluxo) dos estudantes.

PROJETO DE CORREÇÃO DE FLUXO – TEMPOS DE APRENDER O

projeto “Tempos de Aprender” foi planejado pela Secretaria de

Educação de Juiz de Fora e começou a ser desenvolvido nas escolas

em 2015. O ponto central do projeto é o avanço na escolarização dos

alunos do Ensino Fundamental, que apresentem distorção idade-

série mínima de dois anos em relação ao ano escolar em curso. Nesse

sentido, objetiva garantir a retomada da trajetória escolar dos alunos,

assegurando sua aprendizagem efetiva, a partir da reorganização dos

tempos e espaços escolares. As escolas participam por meio de

adesão ao projeto e contam com o apoio da Secretaria de Educação

para a contratação de professores, reorganização do tempo escolar,

formação continuada especí ca e monitoramento da aprendizagem

dos alunos por meio de avaliações diagnósticas de Língua Portuguesa

e Matemática. A formação continuada é organizada a partir dos

objetivos do “Tempos de Aprender” e das demandas apresentadas

por professores, coordenadores e de gestores das escolas que

desenvolvem o projeto. Os encontros formativos acontecem

mensalmente e de forma geral foram abordados os seguintes temas

ao longo do período de realização do projeto: Orientações e

Diretrizes do projeto Tempos de Aprender; Avaliação diagnóstica;

Adolescência; Acolhimento e autoestima; A escuta e o

reconhecimento da individualidade dos estudantes; Práticas

escolares diferenciadas; Projetos interdisciplinares e Relatos de

experiências diferenciadas realizadas por escolas participantes do

projeto. Outro ponto importante para o desenvolvimento do

“Tempos de Aprender” são as avaliações diagnósticas. Elas são

consideradas o elemento principal para o trabalho de construção do

planejamento curricular a ser desenvolvido com as turmas do

projeto. É a partir do diagnóstico inicial que o (a) professor(a) de ne

os conhecimentos e a forma de trabalhá-los no decorrer do ano. A

Secretaria de Educação com o objetivo de apoiar o monitoramento da

aprendizagem dos estudantes e possibilitar que a escola re etisse

sobre os seus resultados a partir de uma análise externa, foi

implementada em 2017, uma mudança na proposta de avaliação. Esta



passou a ser construída pelas equipes do DPPF e DEF, referente aos

componentes de Língua Portuguesa e Matemática e encaminhadas

às escolas para aplicação junto aos alunos (as) do projeto.

A proficiência (aprendizagem) dos estudantes.

O rendimento dos alunos do Projeto Tempos de Aprender, no

período de 2015 a 2019, pode ser observado a a partir de dois

pontos: a) pelos dados uxo: Total de alunos(as) = 1168 Total de

aprovados =1417 Total de reprovados= 466 b) pelos dados das

avaliações construídas na Secretaria de Educação (DPPF/SDEAE) em

2017, 2018 e 2019, cujos os dados encontram-se no relatório do

Projeto Tempos de Aprender.

A taxa de alfabetização na idade certa dos estudantes.

A Secretaria de Educação aderiu ao Programa Mais Alfabetização, em

parceria com o MEC. O programa tem como principal objetivo:

fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de

alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e

no 2º ano do ensino fundamental. 2018 - Escolas participantes: 73

Recurso total recebido: 1ª Parcela: 174.105,00 2ª Parcela: 116.070,00

Coordenadores Pedagógicos: 87 Professores cadastrados: 242/

Participantes: 152 Assistentes de Alfabetização: 98 Estudantes:

4554 2019 - Escolas participantes: 71 Recurso total recebido: 1ª

Parcela: 236.601,00 2ª Parcela: 21.174,00 Assistentes de

Alfabetização: 120 Estudantes: 4999

A qualidade da educação infantil.

A Secretaria de Educação se orienta pelos indicadores de qualidade

da Educação infantil (MEC, 2018), para promover ações e formações

que atendam as dimensões estabelecidas neste documento, quais

sejam: Planejamento institucional, multiplicidade de experiências e

linguagens; 2) Interações (espaço coletivo de convivência e respeito);

3) Promoção da saúde; 4) Espaços, materiais e mobiliários; 5)

Formação e condições de trabalho das professoras e demais

pro ssionais; 6) Cooperação e troca com as famílias; 7) Participação

na rede de proteção social. É na formação continuada que as

contribuições destas dimensões são discutidas com proposições para

a efetivação da qualidade da Educação Infantil, tanto nas propostas

pedagógicas como nas unidades escolares. Segue abaixo os cursos

que estão em consonância com esta proposição: De 2017 a

2019aconteceram encontros mensais do ao GRUPO DE ESTUDOS

(GE) DA EDUCAÇÃO INFANTIL [ementa: Experiências, estudos e

re exões acerca do “Currículo e Diversidade na Educação Infantil,

com base nos documentos o ciais (Diretrizes Curriculares Nacionais

para a Educação Infantil-DCNEI, Base Nacional Comum Curricular -

BNCC e Proposta Curricular da Educação Infantil da Rede Municipal

de Juiz de Fora) que fundamentam a proposta.)]. Além do GE, foram

realizados os seguintes cursos: Em 2017 - ESPAÇO DE REFLEXÃO -



CONVERSAS SOBRE/COM A CRECHE: O QUE PODEM OS BEBÊS?

[ementa: Re exões sobre o nascimento da linguagem, os ambientes

pedagógicos e a necessidade do brincar. O lugar da escrita na

observação dos bebês. A construção da educadora de creche entre

saberes/fazeres.] Em 2017 - EXPERIÊNCIAS HUMANAS NA

EDUCAÇÃO INFANTIL [ementa:discussão sobre a importância das

experiências, mais especi camente no que tange ao brincar,

associando-o às principais Teorias do Desenvolvimento Humano.

Reflexões sobre as experiências relatadas pelos participantes e sobre

como o brincar assume papel fundamental no desenvolvimento das

crianças, seja no cotidiano ou no ambiente institucional escolar,

principalmente na faixa etária que compreende a educação infantil.

Em 2018 - CARTOGRAFIA COM CRIANÇAS [ementa: Concepções

de Infância e Cartogra a com Crianças. Teorias do desenvolvimento

humano e Cartogra a com Crianças. Lógicas Cartográ cas infantis.

Alfabetização e Letramento Cartográ co. Educação Cartográ ca.

Cartogra as Outras. Cartogra a e Linguagens tecnológicas

contemporâneas.] Em 2019 - CURSO LEITURA E ESCRITA NA

EDUCAÇÃO INFANTIL [ementa: Ao assumir que existe uma

especi cidade no trabalho pedagógico com as crianças da Educação

Infantil, precisamos re etir sobre as questões relacionadas ao

processos de ensinar/aprender destes sujeitos. Uma destas questões

é a leitura e escrita. Assim esta formação traz a seguintes re exões:

nosso papel como formador de leitores; o que devem ler e escrever

crianças de 0 a 5 anos, quais temas, assegurando práticas que

respeitem as especi cidades das crianças desta faixa etária.] Em 2019

- GEOGRAFIA DOS CUIDADOS, CRIANÇAS E INFÂNCIAS [ementa:

Geogra a dos cuidados, cuidar e educar como princípios formativos.

O campo do Estudos da Infância. A perspectiva histórico cultura e o

cuidar e educar. Cuidar e Educar em diferentes contextos. A

diversidade e diferença no cuidar e educar. A Geogra a dos cuidados

e as dimensões curriculares.]. Em 2020, devido à suspensão das

atividades presenciais no Centro de Formação do Professor, a

formação se deu pela plataforma Moodle - Curso Bebês, crianças e

nós:[con]vivências e [co]existências. Docência na Educação Infantil.

Além disso, foram realizadas as seguintes lives no Canal Cadinho de

Prosa (YouTube)abordando temáticas da Educação Infantil:

Interações e linguagens com bebês; A relação entre bebês, crianças e

creche em tempos de pandemia; Professoras da Educação Infantil:

conversas sobre práticas pedagógicas; Participação democrática na

Educação Infantil: diálogos necessários; Os contos de fadas

continuam para sempre; Infâncias e crianças: aprendendo na e com a

pandemia.

A oferta da educação em tempo integral.

Em maio de 2014 a Secretaria de Educação dá início a uma nova

Supervisão especí ca para o atendimento ao Tempo Integral,



parcerias e aos Programas do Governo Federal. Em 2015 inicia-se a

uni cação dos Projetos para atender o Tempo da Jornada Ampliada.

- ANO 2015 / ESCOLAS - 55 / Número de alunos em GRUPOS

MISTOS 2.170 / Número de alunos em TURMAS COMPLETAS

ENS.FUND. - 1.212 / Número de alunos em TURMAS COMPLETAS

ED. INF. - 800 / TOTAL GERAL DE ALUNOS - 4.182. - ANO 2016 /

ESCOLAS - 69 / Número de alunos em GRUPOS MISTOS 2.952 /

Número de alunos em TURMAS COMPLETAS ENS.FUND. - 1.106 /

Número de alunos em TURMAS COMPLETAS ED. INF. - 926 /

TOTAL GERAL DE ALUNOS - 4.984. - ANO 2017 / ESCOLAS - 73 /

Número de alunos em GRUPOS MISTOS - 3.322 / Número de alunos

em TURMAS COMPLETAS ENS.FUND. - 1.302 / Número de alunos

em TURMAS COMPLETAS ED. INF. - 839 / TOTAL GERAL DE

ALUNOS - 4.922. - ANO 2018 / ESCOLAS - 73 / Número de alunos

em GRUPOS MISTOS - 2.752 / Número de alunos em TURMAS

COMPLETAS ENS.FUND. - 1.302 / Número de alunos em TURMAS

COMPLETAS ED. INF. - 839 / TOTAL GERAL DE ALUNOS - 4.893. -

ANO 2019 / ESCOLAS - 72 / Número de alunos em GRUPOS

MISTOS - 2.661 / Número de alunos em TURMAS COMPLETAS

ENS.FUND. - 1.147 / Número de alunos em TURMAS COMPLETAS

ED. INF. - 932 / TOTAL GERAL DE ALUNOS - 4.740. - ANO 2020 /

ESCOLAS - 66 / Número de alunos em GRUPOS MISTOS - 3.039 /

Número de alunos em TURMAS COMPLETAS ENS.FUND. - 1.103 /

Número de alunos em TURMAS COMPLETAS ED. INF. - 883 /

TOTAL GERAL DE ALUNOS - 5.025. Fonte: Censo

Escolar/SislameMG/DEF Programa Mais Educação 2010 a 2016

(Dados – Fundeb – Pdderex

https://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_2_pc

) 2010 - 37 escolas - 4153 alunos inscritos – recurso recebido:

R$1.149.338,72 2011 -43 escolas - 4614 alunos inscritos - recurso

recebido: R$ 1.373.877,92 2012 - 56 escolas - 5673 alunos inscritos -

recurso recebido: R$ 1.596.584,30 2013 - 44 escolas - 6233 alunos

inscritos - recurso recebido: R$ 983.949,44 OBS: Até o ano de 2013

as escolas lançavam o número total de alunos que realizassem

qualquer o cina, sem estarem em tempo integral na plataforma do

PDDE Interativo. A partir de 2014 o número de alunos passa a ser

controlado no censo escolar e somente os alunos que ficam 7h diárias

passam a ser contados no Programa Mais Educação, no PNAE e

FUNDEB. 2014 - 78 escolas - 2358 alunos inscritos - recurso

recebido: R$ 3.289.552,14 Em maio de 2014 a Secretaria de Educação

dá início a uma nova Supervisão especí ca para o atendimento ao

Tempo Integral, parcerias e aos Programas do Governo Federal. 2015

- 53 escolas – 4140 alunos inscritos - recurso recebido: R$

1.113.041,25 Em 2015 inicia-se a uni cação dos Projetos para

atender o Tempo da Jornada Ampliada. 2016 - 64 escolas – 3462

alunos inscritos - recurso recebido: R$ 672.309,00 Programa Novo

Mais Educação 2017 e 2018 2017 - 54 escolas - 4.922 alunos



inscritos – recurso recebido: R$ 293.571,00 2018 - 17 escolas - 1.148

alunos inscritos - recurso recebido: R$ 169.611,00 (Somente 15

escolas receberam, as demais o Governo não fez previsão de recurso)

O Governo Federal redimensiona o Programa a partir dos critérios: a)

IDEB abaixo de 4.4 para os anos iniciais e 3.0 para os anos nais

concomitantes. (Nenhuma escola selecionada) b) IDEB abaixo de 4.4

para os anos iniciais ou 3.0 para os anos nais. (12 escolas

selecionadas) c) 50% de seu alunado participante do Programa Bolsa

Família. (5 escolas selecionadas) d) Público alvo do 3º ao 9º ano.

Observação: Atualmente, as escolas de Tempo integral e Jornada

Ampliada recebem apenas o recurso vindo do PNE com a per capta

de R$ 80,00 por aluno; A rede municipal de ensino conta com 254

laboratórios de aprendizagem atendendo uma média de 3.036

estudantes do Fundamental (2º ano ao 9º ano).

A oferta de educação inclusiva.

A educação inclusiva institui-se como a garantia legítima,

democrática e acessível na escolarização do público da educação

especial juntamente com os demais educandos residentes na cidade,

nos territórios. Tal concepção educacional é referenciada por

legislações nacionais e declarações e convenções internacionais e

durante mais de duas décadas tem sido a tônica defendida e

consolidada pela Secretaria de Educação do município de Juiz de

Fora. A Constituição Federal Brasileira de 1988 traz como um dos

seus objetivos fundamentais “promover o bem de todos, sem

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras

formas de discriminação” (art.3º, inciso IV). De ne, no artigo 205, a

educação como um direito de todos, garantindo o pleno

desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a quali cação

para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de

condições de acesso e permanência na escola” como um dos

princípios para o ensino e garante como dever do Estado, a oferta do

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede

regular de ensino (art. 208). O Estatuto da Criança e do Adolescente

– ECA, Lei nº 8.069/90, no artigo 55, reforça os dispositivos legais

supracitados ao determinar que “os pais ou responsáveis têm a

obrigação de matricular seus lhos ou pupilos na rede regular de

ensino”. Também nessa década, documentos como a Declaração

Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de

Salamanca (1994) passam a in uenciar a formulação das políticas

públicas da educação inclusiva. Sendo assim a educação inclusiva

institui-se como um propósito legítimo e justi ca-se através das

legislações apresentadas, a forma como deve ser institucionalizada

por ser um direito assegurado por lei. A Política Nacional de

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 e a

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com De ciência (Estatuto da

Pessoa com De ciência) de 2015 fortaleceram a concepção de escola



para todas as pessoas, referenciando de fato a Educação Inclusiva

como a única modalidade de educação escolar, independentemente

de condições sociais, sensoriais, físicas, cognitivas, étnico-raciais etc. .

A Supervisão de Atenção à Educação na Diversidade (SAEDI)

/Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando (DIAE) da

Secretaria de Educação de Juiz de Fora (SE/JF) é o setor responsável

em coordenar a política municipal de educação inclusiva no âmbito

da Secretaria de Educação. O setor conta com uma equipe composta

por pro ssionais administrativos, professores e estagiários, que

trabalham diretamente na assessoria e orientação pedagógica às

escolas e formação de professores para o encaminhamento,

identi cação e desenvolvimento do trabalho voltado à inclusão

escolar. Composição da equipe: Supervisora: -Maria Clara Lopes de

Almeida Madeira (com 8 horas diárias de trabalho) Assistente

Administrativo: -Lucas dos Santos Lima (com 8 horas diárias de

trabalho) Professores: -Ana Paula Santos Machado (com 4 horas

diárias de trabalho) -Andréia de Souza Sales (com 8 horas diárias de

trabalho) -Ellen de Paula Moreira Abreu (com 4 horas diárias de

trabalho) -Emerson Rodrigues Duarte (com 4 horas diárias de

trabalho) -Flávia Schettino (com 8 horas diárias de trabalho) -Jussara

Alves da Silva (com 4 horas diárias de trabalho) -Laiza Lúcia Pandolf

Pontes (com 4 horas diárias de trabalho) Professoras Intérpretes

Educacionais de Libras: -Ercília Maria da Silva (com 4 horas diárias de

trabalho) -Ilza Maria de Oliveira Netto (com 4 horas diárias de

trabalho) Estagiária de Pedagogia: -Carla Fabiana Lage de Assis (com

4 horas diárias de trabalho) Estagiária de Psicologia: -Iasmin Mokdeci

Miguel (com 4 horas diárias de trabalho) O Artigo 43 da Resolução

133, de 30 de abril de 2019, que trata do Regimento Interno da

Secretaria de Educação (SE) de ne que à Supervisão de Atenção à

Educação na Diversidade (SAEDI) compete, entre outros: “I - planejar

e implementar políticas educacionais inclusivas, considerando as

variadas manifestações da diversidade - religiosas, étnico-raciais,

sensoriais, cognitivas, físicas, mentais, de gênero e orientação sexual

em articulação com os demais setores pertinentes da Secretaria de

Educação, observando a legislação vigente; II - garantir o acesso e

permanência do público da Política Nacional de Educação Especial na

perspectiva da Educação Inclusiva - alunos com De ciência

Intelectual - DI; De ciência Visual - DV: Baixa Visão - BV ou

Cegueira; De ciência Auditiva - DA; Surdez; Surdocegueira;

De ciência Física - DF; De ciência Múltipla - DMU; Transtorno do

Espectro Autista - TEA; Altas Habilidades e Superdotação - AH/SD

nas escolas da rede municipal de ensino de Juiz de Fora”. Nesta

perspectiva, a SAEDI tem trabalhado para atender as necessidades

educacionais na perspectiva da Educação Inclusiva, bem como

garantir acesso e permanência dos mesmos nas escolas da Rede

Municipal de Juiz de Fora. Cabe registrar que o Governo Federal

publicou em 30/09/2020, através do Decreto nº 10.502, a “Nova”



Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com

Aprendizado ao Longo da Vida, revogando a Política Nacional de

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva publicada

em 2008. Tem como um de seus princípios a participação de equipe

multidisciplinar no processo de decisão da família ou do educando

quanto a alternativa educacional mais adequada, ou seja, classes ou

escolas regulares inclusivas, ou classes ou escolas especializadas.

Porém, nosso município tem uma trajetória signi cativa no

engajamento e na luta pelos direitos e melhoria das condições de vida

das pessoas com de ciências. Portanto, con gura-se como uma

cidade que vem construindo, mediante reconhecimento e

legitimidade social, oportunidades de acesso e permanência dos

educandos com de ciência. Encontram-se matriculados na rede

municipal de ensino de Juiz de Fora no ano de 2020,

aproximadamente 1000 alunos e alunas com de ciências, Transtorno

Global do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação,

além de tantos outros que apresentam necessidades educacionais

especiais. Entendemos que o decreto federal publicado viola

diretamente a garantia de acesso ao sistema educacional inclusivo

quando exibiliza o acesso da matrícula do aluno com de ciência

disponibilizando modelos educacionais diferenciados – escola

regular, classes especiais, escolas especializadas repassando às

famílias o poder de escolha entre escola comum ou especial. A

normativa fere frontalmente a Constituição Federal de 1988, o

Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção Internacional

sobre os Direitos das Pessoas com De ciência , da qual o Brasil é

signatário e que tomou status de Decreto Federal sob nº 6.949, de 25

de agosto de 2009. O decreto federal nº 10.502/2020 contrapõe-se a

Lei Brasileira de Educação – L.B.I, nº 13.146/2015, quanto ao direito à

educação em um sistema educacional inclusivo em todos os níveis;

legitima a discriminação em razão da de ciência, por meio da

permissão de práticas excludentes que impedem e impossibilitam o

reconhecimento, o desfrute e o exercício do direito humano à

educação por parte de alunos com de ciência, em igualdade de

oportunidades com as demais pessoas. Portanto, reacender um

modo diferenciado, especializado, que vigorou fortemente em

períodos anteriores, sem sucesso, segregando e afastando pessoas

do convívio social e educacional é reduzir o debate sobre educação

brasileira ou mesmo confundir o campo escolar com o campo clínico

e/ou assistencial. A intersetorialidade na atenção às pessoas com

de ciências é necessária e fundamental - é acesso, participação,

acolhimento, é direito dos alunos e alunas com de ciências aos bens

e serviços públicos – saúde, assistência social, transporte, lazer,

esporte, dentre outros. Contudo, os espaços institucionais tem que

ser preservados e respeitados. Escola é lugar de aprendizagem, de

desenvolvimento, de convivência com seus pares. A Secretaria de

Educação de Juiz de Fora rea rma o seu compromisso inalienável em



assegurar a educação para todas as crianças, adolescentes, jovens e

adultos no contexto de uma só escola: a escola regular. As principais

ações no tocante à oferta da educação inclusiva são: 1 Formação

Continuada: De acordo com a demanda, pro ssionais da SAEDI,

juntamente com pro ssionais dos Centros de Atendimento

Educacional Especializado (CAEEs) – além de pro ssionais

eventualmente convidados – coordenam e ministram cursos para

professores efetivos e contratados da rede municipal. Nestes últimos

anos vários cursos foram oferecidos: -Alunos com De ciência Visual

e Cotidiano Escolar (Braile) -Atendimento Educacional Especializado

-Autismo em Foco: Caminhos Possíveis na Construção de Práticas

Pedagógicas Inclusivas -Docência Compartilhada e Experiências na

Educação Inclusiva -Docência Compartilhada e Intervenção

Pedagógica -Curso Leitor de NVDA -Dialogando sobre Educação

Inclusiva com os Estagiários -Dosvox -Educação Especial na

Perspectiva da Educação Inclusiva -Educar na Diversidade -

Encontros com pro ssionais de Docência Compartilhada/Bidocência

-Ferramentas Bidimensionais e Tridimensionais para Docentes com

De ciência Visual -Inclusão Escolar de alunos com Altas

Habilidades/Superdotação -Libras I -Libras II -Libras III -Práticas

Inclusivas e Trabalho na Docência Compartilhada -Roda que Roda:

educar para relações étnico-raciais -Sexualidade e Relações de

Gênero -Técnicas de Cálculo e Metodologia de Ensino Soroban -

Tradutor e Intérprete Educacional de Libras: práticas e possibilidades

na Educação de Surdos no Ensino Regular Em 2020 devido à

suspensão das atividades presenciais por conta da pandemia do

covid-19, as formações presenciais caram comprometidas e no

segundo semestre contou com as apresentações temáticas em

“Lives” voltadas a Educação e Diversidade. 2 Docência

Compartilhada: Turmas em que há aluno(s) público da Educação

Especial que precisam de ajuda na locomoção, higiene pessoal, na

alimentação ou grande di culdade na interação social, recebem um

segundo professor em sala de aula para auxiliar todos os alunos em

todas as atividades. Temos como base a Nota Técnica 19/2010 do

MEC, a Lei Brasileira de Inclusão (13.146/2015) e a Lei Berenice

Piana12.764/2012). O número de turmas que contam com o segundo

professor para a Docência Compartilhada em 2020 tornou-se

reduzida pelo fato das contratações terem sido interrompidas com a

suspensão das atividades presenciais devido à pandemia do covid-

19. Caso as contratações tivessem sido concluídas, 619 turmas de

alunos(as)seriam contempladas. 3 Estágio de Pedagogia ou de

Psicologia: Turmas em que há alunos com grande di culdade de

aprendizagem ou no comportamento, recebem um estagiário para

auxiliar todos os alunos em todas as atividades. Alguns estagiários

atuam diretamente nas Supervisões da SE. 4 Público da Educação

Especial matriculados na rede municipal de ensino Ano - alunos 2015

- 985 2016 - 1200 (nesse ano foram contabilizados também alunos



com outros transtornos) 2017 - 820; 2018 - 830; 2019 - 866; 2020 -

1019 5 Atendimento Domiciliar Alunos impossibilitados de

frequentar a escola por no mínimo 30 dias, respaldados por atestado

médicos são bene ciados pelo Atendimento Domiciliar (Lei nº

1044/69), em que uma professora vai à residência do aluno duas

vezes na semana, de uma hora e meia a três horas. Em 2020 não

houve Atendimento Domiciliar por conta da orientação de

distanciamento social, devido à pandemia do covid-19. Isto não

signi ca que a demanda cou sem atendimento. Assim como os

demais alunos, eles foram contemplados com atividades enviadas

pelas escolas, além do site Cadinho de Prosa, disponibilizado pela

Secretaria de Educação. 6 Professores de Libras e Tradutores e

Intérpretes de Libras e professores de Braile contratados para atuar

em turmas nas quais tenham matriculados alunos com de ciência

auditiva, surdez, baixa visão ou cegueira, junto com os demais

professores da turma. 7 Adicional de 20% Professores que atuam em

turmas onde tem matriculado aluno(s) com de ciência intelectual,

visual ou auditiva, recebem a um adicional de 20% no salário, de

acordo com a Lei Municipal nº 8.710 de 31/07/1995. O número de

professores contemplados com o adicional diminuiu em 2020 em

função da suspensão das atividades presenciais nas escolas

municipais desde 17 de março de 2020, por conta da pandemia do

covid-19. 8 Atendimento Educacional Especializado (AEE) As Salas

de Recurso Multifuncional (SRM) são adequadas para atenderam

alunos com de ciência, Transtorno do Espectro Autista ou com Altas

Habilidades ou Superdotação no contraturno da escolarização

regular. O aluno que encontra-se vinculado ao AEE é contado

duplamente para ns de recursos públicos e apoio ao município para

realização desta modalidade de atendimento. Atualmente

encontram-se em funcionamento 46 salas de recurso multifuncional

em diferentes regiões da cidade com a perspectiva de ampliação para

2021 haja vista a Resolução nº 15, de 07 de outubro de 2020 que

dispõe sobre a destinação de recursos nanceiros para equipar e

ampliar este atendimento nas escolas. 9 Centros de Atendimento

Educacional Especializado (CAEEs) Antes mesmo do Governo

Federal publicar as Diretrizes Operacionais para o AEE(baseado na

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação

Inclusiva) o município de Juiz de Fora já possuía na rede municipal de

ensino implantados os NEACEs – Núcleos Especializados de

Atendimento ao Escolar que em 2014 se transformaram em Centros

de Atendimento Educacional Especializado. Tais Centros possuem

como um “tripé” o atendimento ao aluno, à escola e à família numa

perspectiva de atuar junto às barreiras que impedem e/ou di cultam

as condições de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos público

da educação especial no contexto da escola regular. Embora seja de

caráter obrigatório a oferta do atendimento pelo poder público, não

existe obrigatoriedade da matrícula por parte da família. Há



abordagem sistemática por parte do setor no sentido de

sensibilização e informação sobre o trabalho desenvolvimento mas

em alguns casos, por motivos diversos(di culdade de horário dos

pais, vínculos em terapias, di culdade de acesso, etc) acaba por não

existir a dupla matrícula – Escola – CAEE. Atualmente estão em

funcionamento 04 CAEEs com atendimento em média de 500 alunos.

Embora previsto no Plano Municipal de Educação, a implantação do

CAEE Norte ainda é um plano a ser alcançado demandando maior

estudo dos territórios para constituição de espaço físico, condições

de acessibilidade, dentre outros. 10 Educação para relações Étnico-

Raciais e de Gênero A Secretaria de Educação tem o compromisso

público e social da valorização da diversidade humana em seu mais

amplo conceito e nele encontra-se as relações étnico-raciais e de

gênero. Compete às escolas, conforme o Art. 3° da Resolução n° 01 de

17/06/2004, “a Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de

História e Cultura Afro-Brasileira, e História e Cultura Africana será

desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e

valores, a serem estabelecidos pelas Instituições de ensino e seus

professores, com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino,

entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendidas as

indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no Parecer

CNE/CP 003/2004. (...) § 2° As coordenações pedagógicas

promoverão o aprofundamento de estudos, para que os professores

concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e

programas, abrangendo os diferentes componentes curriculares. (...) §

3° O ensino sistemático de História e Cultura Afro-Brasileira e

Africana na Educação Básica, nos termos da Lei 10639/2003, refere-

se, em especial, aos componentes curriculares de Educação Artística,

Literatura e História do Brasil. Compete à Secretaria de Educação,

conforme o § 1° da Resolução n° 01 de 17/06/2004, “os sistemas de

ensino e as entidades mantenedoras incentivarão e criarão condições

materiais e nanceiras, assim como proverão as escolas, professores

e alunos, de material bibliográ co e de outros materiais didáticos

necessários para a educação tratada no ”caput” deste artigo. (...) § 4°

Os sistemas de ensino incentivarão pesquisas sobre processos

educativos orientados por valores, visões de mundo, conhecimentos

afro-brasileiros, ao lado de pesquisas de mesma natureza junto aos

povos indígenas, com o objetivo de ampliação e fortalecimento de

bases teóricas para a educação brasileira. (...) Art. 4° Os sistemas e os

estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de

comunicação com grupos do Movimento Negro, grupos culturais

negros, instituições formadoras de professores, núcleos de estudos e

pesquisas, como os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, com a

nalidade de buscar subsídios e trocar experiências para planos

institucionais, planos pedagógicos e projetos de ensino. (...) Art. 5º Os

sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o

direito de alunos afrodescendentes de frequentarem



estabelecimentos de ensino de qualidade, que contenham

instalações e equipamentos sólidos e atualizados, em cursos

ministrados por professores competentes no domínio de conteúdos

de ensino e comprometidos com a educação de negros e não negros,

sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem

desrespeito e discriminação. (...) Art. 7º Os sistemas de ensino

orientarão e supervisionarão a elaboração e edição de livros e outros

materiais didáticos, em atendimento ao disposto no Parecer CNE/CP

003/2004. (...) Art. 8º Os sistemas de ensino promoverão ampla

divulgação do Parecer CNE/CP 003/2004 e dessa Resolução, em

atividades periódicas, com a participação das redes das escolas

públicas e privadas, de exposição, avaliação e divulgação dos êxitos e

di culdades do ensino e aprendizagens de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana e da Educação das Relações Étnico-Raciais. 11

Avanços conquistados Em maio de 2018 foi organizada a Comissão

de Educação de Surdos formada por representantes da Supervisão de

Atenção à Educação na Diversidade (SAEDI) e das quatro unidades

dos Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEEs)

existentes no município. Com o objetivo de análise e proposição

acerca da qualidade da educação dos alunos surdos na rede

municipal. Este grupo requer impulso para os próximos anos para

que a educação deste segmento populacional atenda de forma

substancial suas demandas principalmente no tocante à educação

bilíngue. A escola Municipal Oswaldo Velloso com assessoria do

CAEE Sul, vem se constituindo como um espaço de referência

bilíngue para a escolarização dos(as) alunos(as) surdos(as) e sua

experiência pode ser vista como possibilidades de implementação em

outras regiões da cidade. Com a orientação do distanciamento social

por conta da pandemia do covid-19, as reuniões virtuais e as lives se

tornaram frequentes no cotidiano das pessoas, inclusive dos

professores e alunos das escola municipais. Desta forma, houve a

necessidade de acessibilidade para cegos e surdos. Todo o material

em vídeo para o Projeto Cadinho de Prosa foi acessibilizado, seja

para o site, seja para a TV assim como as lives do Prefeito Municipal

nos pronunciamentos relacionados ao Comitê de Enfrentamento à

COVID. Foi um grande êxito promover a acessibilidade nestas

diferentes frentes de intervenção que contou com a atuação dos

professores intérpretes da SE e das escolas da rede municipal de

ensino. Outro signi cativo feito no tocante à acessibilidade refere-se

à introdução da "Audiodescrição" nas lives do Projeto Cadinho de

Prosa(de forma parcial) e nas reuniões formativas junto aos

professores das Salas de Recurso Multifuncional. Esta modalidade de

acessibilidade se colocou como fundamental para o acesso dos

alunos e alunas, professores e professoras com de ciência visual às

palestras, eventos, etc e precisa avançar do ponto de vista da

formação de professores no âmbito da Secretaria de Educação. Foi

criado grupo de estudo dos CAEEs para aprofundamento desta



temática. Outro importante espaço signi cativo para abordagem

temática sobre Inclusão e Diversidade tem se dado no ano de 2020,

com a suspensão presencial dos cursos em razão da COVID 19.

Contamos com a parceria da Faculdade de Educação, com a presença

da Professora Mylene Santiago com debate sobre Inclusão em

tempos de pandemia; Desenho Universal da Aprendizagem;

Professora Jussara Alves - SAEDI com temáticas voltadas para o

Preconceito, Bullying, Educação para as relações étnico-raciais;

Abordagem sobre Áudiodescrição com Aparecida Pereira Leite e

Patrícia Gomes de Almeida. Foi assinada pela SE parceria com a

Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Juiz de Fora

(UFJF), através do Professor Emanuel Pedroso, para construção de

projetos de acessibilidade arquitetônica em escolas municipais que

receberam verba para tal. Fundamental o avanço desta interlocução

com a continuidade do projeto de extensão para os próximos anos.

Assinada parceria de Projeto de Extensão também com a Faculdade

de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), através

do Professor Altemir Barbosa, para estudo mais aprofundado sobre

alunos da rede municpal com Altas Habilidades ou Superdotação e

propostas de intervenção nas escolas da rede municipal de ensino

para identi cação deste alunado e alternativas de atuação e

encaminhamentos necessários; Por meio da Resolução 15 de 07 de

outubro de 2020, a SAEDI vem acompanhando e orientando as

ações/atividades de treze escolas municipais que receberam verba

para abertura ou aquisição de materiais para Salas de Recursos

Multifuncionais (SRM):nº Nº Escola Municipal Valor da verba 01

Adhemar Rezende de Andrade 20.000,00 02 Afonso Maria de Paiva

20.000,00 03 Amélia Pires 20.000,00 04 Áurea Bicalho 20.000,00 05

Bela Aurora 20.000,00 06 Camilo Guedes 20.000,00 07 Carlos

Drummond de Andrade 20.000,00 08 Georg Rodenbach 20.000,00

09 Henrique José de Souza 20.000,00 10 Marlene barros 20.000,00

11 Núbia Pereira de Magalhães 32.000,00 12 Quilombo dos

Palmares 20.000,00 13 Santa Catarina Labouré 20.000,00 Em razão

da necessidade de ação conjunta proposta pelo Plano Municipal de

Educação, o DIAE/SAEDI/CAEEs iniciaram diálogo com pro ssionais

da Superintendência Regional de Ensino (SRE), através de reuniões

mensais, com o objetivo de aproximar o discurso e as ações voltadas

para o público da Educação Especial atendidos pelas redes municipal

e estadual. Torna-se fundamental resgatar esta interlocução que no

ano de 2020 cou comprometida com a Pandemia; Equipe SAEDI

tem trabalhado na Construção de Documento Orientador da

Educação Inclusiva para que transforme-se em Portaria Municipal

inicialmente e em momento posterior construir normativa local .

Neste documento encontram-se descritos os objetivos e todos os

protocolos de ação da SAEDI frente à Educação Inclusiva. 12

Considerações nais Embora tenhamos tido consideráveis avanços

nesse período, devemos deixar registrados alguns pontos que



merecem um olhar mais atento a partir de 2021: Ampliação das

visitas às escolas municipais por equipe técnica da SAEDI para

identi cação das demandas de alunos para o encaminhamento e

solicitação de contratação de professor de Docência Compartilhada;

Retomada das reuniões da Comissão da Educação de Surdos para

melhor sistematização de proposta de escolarização deste público-

alvo no contexto da escola regular. Ampliação de contratação de

Intérprete de Libras para a Secretaria de Educação, a m de

atenderem a demanda de reuniões virtuais, lives, produção de

materiais para o site, TV, que certamente se estenderão em grande

número por pelo menos mais um ano; Continuidade dos projetos de

Extensão da UFJF – Arquitetura e Psicologia que em decorrência da

pandemia do covid-19 precisaram ser suspenso; Continuidade das

reuniões com os pro ssionais da Superintendência Regional de

Ensino (SRE) com vistas à consolidação de ação conjunta prevista no

Plano Municipal de Educação; Abertura de um Centro de

Atendimento Educacional Especializado na região Norte da cidade,

uma vez que é a região onde há o maior número de escolas municipais

e o maior número de alunos público da Educação Especial. Esta

demanda embora presente no Plano Municipal de Educação não foi

possível a sua concretização no atual contexto. Garantir de

reorganização das equipes técnicas dos CAEEs conforme Plano

Municipal de Educação com a contratação de pro ssionais do Serviço

Social, da Psicologia e Fonoaudiologia para o atendimento

interdisciplinar do aluno público do AEE; Garantir que a

escolarização de alunos e alunas com de ciências, TGD, Altas

Habilidades ou Superdotação sigam na perspectiva da educação

inclusiva em nosso município conforme apregoa a Constituição

Federal de 1988, a Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção

Internacional da Pessoa com De ciência(transformada em Decreto

Federal 6949/2009), dentre outros. Embora com a alteração da

Política Nacional de Educação Especial em 30 de setembro de 2020

pelo Governo Federal através do Decreto nº 10502, Juiz de Fora diz

não ao retrocesso e consolida o seu compromisso com a Educação

para todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos em uma única

escola: A Escola regular!!! Juiz de Fora, 18 de novembro de 2020.

A educação de jovens e adultos (EJA).

Atualmente, a Educação de Jovens e Adultos é ofertada em 36

escolas da rede municipal de ensino de Juiz de Fora, por várias

regiões do Município, sendo duas destas com atendimento especí co

para a modalidade, em dois centros de educação de jovens e adultos

– CEM (Centro de Educação de Jovens e Adultos Dr. Geraldo

Moutinho) e o CESU (Centro de Educação de Jovens e Adultos

Custódio de Souza. A SEJA – Supervisão de Educação de Jovens e

Adultos, subjacente ao Departamento de Ensino Fundamental,

originalmente, acompanhava apenas as turmas de EJA de todas as



escolas municipais que a ofertavam. Com a reforma administrativa,

estruturada ao nal de 2014 e implementada em 2015, a referida

supervisão passou a fazer o acompanhamento de 23 escolas (bairros

da região central, Sudeste e Nordeste), em sua totalidade, mas

preservando seu caráter de referência para as questões norteadoras

da EJA, bem como de estudo e proposições de impulsionamento das

políticas públicas para a modalidade. Convém ressaltar ser uma das

poucas secretarias de educação do país a preservar tal referencial,

com respeito aos princípios de equidade e protagonismo na questão.

Essa atuação da supervisão de forma globalizada repercutiu de forma

positiva, pois possibilitou maior interface com todo o grupo das

escolas atendidas, conseguindo fomentar, de fato, a interação entre a

EJA e os demais segmentos. De 2015 até os dias de hoje, apenas uma

das escolas municipais encerrou o atendimento à EJA – E. M. Amélia

Pires (Bairro Monte Castelo), mesmo assim pela inexistência de

demanda especí ca, no entanto foram ampliados os atendimentos,

tanto no CEM (com ampliação dos postos de CAC’s e fomento ao

atendimento dos projetos da jornada ampliada e na interface com a

comunidade em geral), quanto no CESU (com ampliação dos postos

de atendimento semipresencial), além de fortalecimento nos

trabalhos de acompanhamentos mais sistematizados e de

substancial investimento na formação continuada de coordenadores

e de pro ssionais atuantes na modalidade. Neste contexto

juizforano, cabe ressaltar os papeis dos dois centros de educação de

jovens e adultos supracitados. O CESU, inicialmente surgiu, na

década de oitenta, como Centro de Ensino Supletivo, preservando a

sigla identi catória pela consagração do uso, mas foi sofrendo

mutações, de acordo com o avanço das questões educacionais,

maximizando seu atendimento. Sua sede se encontra no bairro

Teixeiras, compartilhando o espaço físico com a E. M. Dilermando

Martins, de modo presencial e semipresencial, mas atende também

em oito postos com o ensino semipresencial, distribuídos em

diferentes regiões de Juiz de Fora, sendo que dois deles – o do bairro

Nossa Senhora das Graças, funcionando na E. M. Theodoro Frederico

Mussel, e o do bairro São Pedro, que funciona na E. M. Tancredo

Neves, foram criados após 2015. O CEM completa trinta anos agora,

em 2020, colecionando histórias e memórias marcantes na

Manchester mineira, com sua proposta polivalente, que abarca

diversi cadas formas de interação, por meio de um ecletismo

articulado, a citar: turmas de correção de uxo; maior foco de

atendimento na EJA, com turmas especí cas de idosos; oferta de

o cinas diversas – seja para os próprios alunos, seja abertas à

comunidade (inglês, artesanato, informática, dança, teatro,

percussão, etc); CAC’s – Círculos de Alfabetização e Cultura, calcados

nas premissas freireanas, atendendo a sujeitos que desejam ser

alfabetizados ou retomar o percurso educacional, mas têm

resistência ao recinto escolar, por isso funcionam em espaços não



escolares, com uma proposição diferenciada. Tal projeto teve início

em 2011, mas ganhou visibilidade e impulsionamento, após maior

proximidade da SE, a nando o diálogo, com ampliação do

atendimento de postos, em regiões/locais de alta vulnerabilidade

social – originalmente, em dois bairros ( 4 turmas), ampliado para

mais 3 localidades (bairro Ipiranga, Centro e Vila Olavo Costa –

Núcleo Travessia), nos últimos anos. Em termos de quantitativo, hoje,

a EJA municipal de Juiz de Fora atende a sete mil, trezentos e

quarenta e um alunos, sendo quatro mil, novecentos e trinta e três no

formato semipresencial (CESU) e dois mil, quatrocentos e oito no

formato presencial (distribuídos entre as 36 escolas). Convém

destacar que, ao se falar de EJA, os aspectos qualitativos precisam se

sobrepor aos quantitativos, possibilitando abrir caminho para a

construção de cidadãos articulados e capazes de tecer os de

histórias em nossa História. Em educação busca-se, cada vez mais,

conhecer métodos e práticas educativas com maior adequação à

realidade cultural e que atendam ao nível de subjetividade de jovens

e adultos, conforme determina o Parecer nº 11/00 da CEB/CNE, ao

enfatizar que a educação de jovens e adultos objetiva criar situações

de ensino e aprendizagem adequadas às necessidades desse alunado,

assegurando-lhes oportunidades apropriadas - ponto relevante -

referindo-se ao tempo diferenciado do currículo da EJA, em relação

ao tempo do currículo do ensino dito regular, o que não signi ca que

o conteúdo seja trabalhado de forma precarizada ou aligeirada e sim,

que o conteúdo seja abordado integralmente, porém levando-se em

consideração os saberes adquiridos na história de vida dos

educandos e que, além disso, o aluno adulto tem maior clareza do

porquê e do para quê estudar, o que certamente colabora para o

aumento de sua motivação. Diante de todo o exposto, torna-se

imprescindível um olhar diferenciado para esse público com tantas

especi cidades. Não se pode, por exemplo, valer-se dos mesmos

critérios (sejam administrativos ou pedagógicos) para a

sistematização do funcionamento das turmas de EJA. Cabe a todos –

docentes, administradores e gestores - envolvidos no processo,

direcionar um olhar diferenciado para essa parcela da população, já

tão brutalmente marginalizada. E é sob esse prisma que a SE vem

desenvolvendo suas interações e intervenções na EJA, nestes anos.
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as iniciativas de melhoria pedagógica?
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https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/improvement_initiatives_attachment/file/206/RESOLU%C3%87AO_N_15_DE_07_DE_OUTUBRO_DE_2020.pdf


pnee-2020__1_.pdf

ENTREVISTA_NO_MGTV_SOBRE_DECRETO_FEDERAL_10502_PNEE.pdf

DOCUMENTO_COMPROMISSO_COM_EDUCAÇÃO_INCLUSIVA_SE_PJF.pdf

BANCO_DE_PROJETOS_ACESSIBILIDADE_PARA_2020_E_2021.pdf

PROGRAMA_INCLUIR.pdf

17. O município aderiu a quais programas federais para apoiar a gestão
pedagógica?

ANO 2015 Programa: Escola Sustentável Objetivo do Programa: O

programa destinou recursos para a inclusão da temática socioambiental

no projeto político-pedagógico da escola; para o apoio à criação e o

fortalecimento de comissões de meio ambiente e qualidade de vida (Com-

vida) e para a adequação do espaço físico da escola de maneira a

aprimorar a destinação de resíduos e obter e ciência energética, entre

outras iniciativas. Escolas participantes: 10 unidades Recurso total

recebido: R$84.000,00 Programa: Mais Cultura Objetivo do Programa: O

programa destinou recursos com a nalidade de fomentar ações que

promovam o encontro entre experiências culturais e artísticas em curso

na comunidade local e o Projeto Pedagógico de escolas públicas

contempladas no Programa Mais Educação. Escolas participantes: 11

unidades Recurso total recebido: 112.000,00 (referente à 2ª parcela) ANO

2017 Programa: Acessibilidade Objetivo do Programa: Promover

condições de acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos didáticos e

pedagógicos e à comunicação e informação nas escolas públicas de ensino

regular. Escolas participantes: 10 unidades Recurso total recebido:

105.000,00 ANO 2018 Programa: Mais Alfabetização Objetivo do

Programa: Fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de

alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no

2º ano do ensino fundamental. Escolas participantes: 73 unidades

Recurso total recebido: 1ª Parcela 2018: 174.105,00 2ª Parcela 2018:

116.070,00 Programa: Educação Conectada Objetivo do Programa: O

objetivo do Programa de Inovação Educação Conectada, desenvolvido

pelo Ministério da Educação e parceiros, é apoiar a universalização do

acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de

tecnologias digitais na Educação Básica. Escolas participantes: 107

escolas e 17 creches Recurso total recebido: 307.771,00 ANO 2019

Programa: Mais Alfabetização Objetivo do Programa: Fortalecer e apoiar

as unidades escolares no processo de alfabetização dos estudantes

regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental.

Escolas participantes: 71 unidades Recurso total recebido: 1ª Parcela

2019: 236.601,00 2ª Parcela 2019: 21.174,00 Programa: Acessibilidade

Objetivo do Programa: Promover condições de acessibilidade ao

ambiente físico, aos recursos didáticos e pedagógicos e à comunicação e

informação nas escolas públicas de ensino regular. Escolas participantes:

01 unidade Recurso total recebido: 12.000,00 Programa: Educação

Conectada Objetivo do Programa: O objetivo do Programa de Inovação

Educação Conectada, desenvolvido pelo Ministério da Educação e

parceiros, é apoiar a universalização do acesso à internet de alta

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/improvement_initiatives_attachment/file/207/pnee-2020__1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/improvement_initiatives_attachment/file/227/ENTREVISTA_NO_MGTV_SOBRE_DECRETO_FEDERAL_10502_PNEE.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/improvement_initiatives_attachment/file/317/DOCUMENTO_COMPROMISSO_COM_EDUCA%C3%87%C3%83O_INCLUSIVA_SE_PJF.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/improvement_initiatives_attachment/file/405/BANCO_DE_PROJETOS_ACESSIBILIDADE_PARA_2020_E_2021.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pedagogical/improvement_initiatives_attachment/file/406/PROGRAMA_INCLUIR.pdf


velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na

Educação Básica. Escolas participantes: 92 escolas e 18 creches Recurso

total recebido: 333.229,00

Anexos

18. Como são organizadas as reuniões pedagógicas das unidades
escolares? Há alguma orientação da Secretaria para a rede?

As reuniões pedagógicas nas instituições parceiras ( creches) são mensais.

As mesmas são conduzidas pelas coordenadoras pedagógicas das

unidades e envolve todos os pro ssionais da instituição. As reuniões

pedagógicas são realizadas mensalmente nas escolas de Educação Infantil

e Ensino fundamental- Anos iniciais e Finais são reguladas pelo Decreto

do Executivo 08985 / 2006 de 01/09/2006 Ementa: Regulamenta a Lei

Municipal de nº 11.169, de 22 de junho de 2006, que “Dispõe sobre o

pagamento de adicional ao servidor do quadro de magistério, para

comparecimento a reuniões de planejamento e pedagógicas e dá outras

providências.”. Essas reuniões têm como o objetivo de planejar e avaliar o

processo educativo. São previstas no calendário escolar e caso haja

necessidade de alteração da data, a equipe diretiva deve encaminhar a

supervisão para análise e deferimento e/ou indeferimento. Importa

destacar que o prazo para solicitação de alteração é de no mínimo 10 dias

de antecedência e constar registro com assinatura de todo o corpo

docente.

Reflexões sobre a gestão

19. Quais foram as prioridades e os desafios nesta área durante a
gestão atual?

Em relação a formação dos pro ssionais da educação, o maior desa o

observada no período da gestão foi a baixa adesão dos pro ssionais

efetivos à formação oferecida pela Secretaria de Educação. Uma das

causas desse problema pode ser o fato de não haver obrigatoriedade para

que os pro ssionais participem da formação, mesmo tendo o tempo em

sua carga horária de trabalho destinado também à formação. Em relação

as ações pedagógicas , o desa o foi discutir o currículo da rede em diálogo

com a BNCC e construir práticas pedagógicas para a Educação infantil e

Ensino fundamental que estivessem em consonância com esse dialogo.

20. Como está o planejamento para o atendimento ao próximo ano
letivo? Quais recomendações e/ou pontos de atenção a atual gestão
destacaria para a gestão seguinte se atentar?

O planejamento para o atendimento em 2021 passa pelo cadastro escolar

que não se encontra nalizado: Educação infantil e Ensino Fundamental.

No entanto, para a realização do cadastro a SE sempre faz uma pesquisa

de vagas, até para saber onde e como pode disponibilizá-las. No tocante

ao cumprimento da carga horária em função da Pandemia e da suspensão



das aulas presenciais, foi organizado um calendário escolar com base no

suposto do "continuun curricular" para atender o ciclo emergencial dos

anos 2020 e 2021. Signi ca dizer que a rede foi organizada para

proporcionar continuidade e garantia de aprendizagem para todas as

crianças, alunos e alunas. Importante atentar para a interface do processo

pedagógico em desenvolvimento nas escolas com os princípios e eixos

sinalizados no Projeto Cadinho de prosa. Outro aspecto importante é

aquele que toca na questão de um registro comum para dar visibilidade

ao acompanhamento das atividades propostas e de suas devolutivas. A

SE organizou uma cha bem coerente com as ações educacionais em

desenvolvimento nas escolas. No entanto, muitas já teriam organizado

suas formas de registro, que consideramos criativas e singulares. Mesmo

assim, indicamos a uni cação para que seja possível garantir semelhanças

nas possibilidades de documentar as experiências vividas na Pandemia e

adequar os registros no SISLAME.

21. Quais outras sugestões ou recomendações a equipe deixa para a
próxima gestão?

1- organizar reuniões sistemáticas com diretores e coordenadores

procurando usar os meio virtuais aprendidos na Pandemia e claro,

mesclando com reuniões presenciais quando for possível 2- manter os

movimentos de formação usando também o formato de Lives. Os

pro ssionais da educação responderam bem a tal proposição.

Conseguimos manter uma frequência de 400 a 500 pro ssionais por Live.

É um bom recurso para a Formação Continuada. 3- rever com as equipes

diretivas, coordenadores e professores os temas relevantes para a

formação continuada 4- rever, com as equipes diretivas, coordenadores e

professores os caminhos tomados na Pandemia e buscar reconstruir

quando for o caso, valorizando os percursos das escolas e as construções

elaboradas 5- rever com os técnicos da SE responsáveis pelo SISLAME

pelas orientações pedagógicas as escolas, os modos de adequar o sistema

aos processos pedagógicos alternativos, vivenciados na Pandemia e

atentar para a importância de fazer perdurar os ganhos pedagógicos em

torno de processos de ensinar e aprender mais sensíveis e signi cativos

para crianças, jovens e adultos 6- buscar diálogos com a rede em torno de

temas tais como: avaliação diagnóstica; interação e integração entre a

pré-escola e os anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como do 5º e 6º

ano do Ensino Fundamental 7- Fortalecer a Leitura Literária nos

processos de formação 8- Fortalecer a educação étnico-racial nos

processos de formação e de reconstrução dos Projetos Politico

Pedagógicos das escolas municipais e creches 9- Fortalecer a politica

educacional da Educação Especial historicamente construída na rede

municipal de Juiz de Fora 10- Manter o vigor do Programa de Arte

Educação

Anexos

Não informado



Profissionais por etapa de ensino conforme situação funcional/regime/vínculo do
profissional

Etapa de ensino

Situação funcional/Regime/Vínculo

Total

Concursado
/ Efetivo /

Estável
Contrato

CLT
Contrato

Temporário
Contrato

Terceirizado

Cargo
em

comissão

Educação infantil
- creche

7 0 22 417 0 446

Educação infantil
- pré-escola

284 0 455 0 0 739

Educação
fundamental -
anos iniciais

790 0 1.436 0 0 2.226

Memorial de Gestão da Educação Municipal
Formulário de Pessoas

As perguntas deste formulário referem-se ao cadastro de funcionários, concursos e
alocação de profissionais.

Lotação e plano de carreira dos profissionais do magistério e demais
servidores

1. Há concursos vigentes para a contratação de profissionais da educação? Se sim, quais?

Categorias

Não informado

Registre aqui o edital do concurso

Não informado

Qual a data de validade do concurso?

Não informado

Quantos candidatos ainda podem ser chamados do total previsto no edital?

Não há concursos vigentes. A abertura foi solicitada em 2014 e o processo vem se

desenvolvendo desde então.

2. Qual é o número de profissionais do magistério atuando nas seguintes etapas e
modalidades de ensino?



Educação
fundamental -
anos finais

1.242 0 1.285 0 0 2.527

Educação Jovens
Adultos - Ensino
Fundamental

169 0 276 0 0 445

Educação Jovens
Adultos - Ensino
Médio

72 0 58 0 0 130

Ensino Médio 0 0 0 0 0 0

Educação
fundamental -
educação integral
- anos finais

98 0 133 0 0 231

Educação
fundamental -
educação integral
- anos iniciais

62 0 131 0 0 193

Educação
Indígena -
Educação
fundamental -
anos finais

0 0 0 0 0 0

Educação
Indígena -
Educação
fundamental -
anos iniciais

0 0 0 0 0 0

Educação
Indígena -
Educação infantil
- creche

0 0 0 0 0 0

Educação
Indígena -
Educação infantil
- pré-escola

0 0 0 0 0 0

Profissionais por etapa de ensino conforme situação funcional/regime/vínculo do
profissional

Etapa de ensino

Situação funcional/Regime/Vínculo

Total

Concursado
/ Efetivo /

Estável
Contrato

CLT
Contrato

Temporário
Contrato

Terceirizado

Cargo
em

comissão



Educação
Indígena - Ensino
médio

0 0 0 0 0 0

Educação
Quilombola

0 0 0 0 0 0

Outro 0 26 79 173 0 278

Total 2.724 26 3.875 590 0 7.215

Profissionais por etapa de ensino conforme situação funcional/regime/vínculo do
profissional

Etapa de ensino

Situação funcional/Regime/Vínculo

Total

Concursado
/ Efetivo /

Estável
Contrato

CLT
Contrato

Temporário
Contrato

Terceirizado

Cargo
em

comissão

Descreva quais os critérios adotados para a contagem dos profissionais, caso não
tenha usado a integração com o Conviva.

A relação supramencionada foi retirada do Censo 2020. Todavia, é importante ressaltar

que o Censo computa esses profissionais por CPF. Sendo assim, se o profissional atua em

mais de uma turma na mesma escola, ele é computado uma única vez, mas se ele atua em

mais de uma escola, será computado duas vezes. Os docentes das turmas Multietapa

foram separados por etapa e lançados nas duas etapas em que atua (contando, assim,

duas vezes o mesmo pro ssional). No tocante a etapa de creche, esclarecemos que

apenas os professores que atuam em turma de três anos das escolas municipais possuem

vínculo com o município e foram lançados, no quadro da questão 02, como efetivos ou

contratados temporariamente conforme o seu vínculo. Os pro ssionais das creches não

possuem vínculo com o município, mas com as instituições parceiras que prestam o

serviço de gestão das creches e possuem vínculo com estas instituições. Diante disso,

muito embora não seja tecnicamente o termo adequado, eles são lançados como

terceirizados. Outro ponto importante a ser destacado na Educação Infantil está

relacionado a absorção de 26 pro ssionais que eram vinculados à AMAC e, depois de

nalizado o processo judicial que estabeleceu a natureza privada da instituição, por

terem prestado concurso público, tiveram a opção de ser manterem como servidores

municipais. A inserção desses pro ssionais nos quadros da Secretaria de Educação

aconteceu a partir de março de 2020. São 26 pro ssionais cujo cargo originário é

berçarista e recreadora que, nesse caso, foram lançadas como “outros” no Regime CLT.

Ainda relacionado a esses pro ssionais, esclarecemos que esses pro ssionais não são

professores e não fazem parte do quadro do magistério. Considerando a inexistência de

tais cargos no quadro de servidores municipais e o não enquadramento dos mesmos no

quadro do magistério, as mesmas serão absorvidas como Auxiliares de Docente de

Creche e Pré-escola. O encaminhamento dessas pro ssionais para as escolas municipais

foi realizado com base nos critérios estabelecidos pelo Departamento de Educação

infantil que tomou como base os seguintes princípios: 1º - Escolas que atendem às

turmas de três anos; 2º - Escolas com maior número de turmas de Educação Infantil; 3° -

Escolas de Tempo Integral de Educação Infantil. Exceto nos casos relacionados aos

pro ssionais da AMAC absorvidos nas turmas creches e os auxiliares educacionais que



atuam nas creches parceiras, os pro ssionais do magistério que atuam nas salas de aula

da escolas da rede municipal foram computados como docentes, ainda que no Censo

Escolar tenham sido lançados como Assistentes Educacionais ou “Não se aplica” (o que

acontece muitas vezes por limitação de associação de mais de dois pro ssionais por

turma no SisLAME). Não estão computados 28 pro ssionais de pré-escola e 90

pro ssionais dos anos iniciais que foram lançados no censo como auxiliares educacionais

sem identi cação da sua situação funcional uma vez que essa opção de marcação não

existe o censo. Assim, como os dados citados foram rigorosamente retirados dessa única

fonte, sem nominação, não nos foi possível identi cação. As pro ssionais eventuais

estão lançadas como outros/contratos temporários.

3. O município concede um terço para atividades extraclasse, sem a interação com
estudantes, aos profissionais do magistério no exercício da docência?

Sim, a carga horária dos professores que atuam na docência é de 20 horas semanais. Eles

atuam em sala de aula (com interação com os alunos) por 13 horas e 20 min e têm 6 horas e

40 min por semana para atividades extraclasse. Ressaltamos que esse período tem sido

cumprido integralmente fora da escola, de forma que não há previsão de tempo reservado

para atendimento a alunos e pais nem como para reunião com coordenadores e coletiva.

Ressaltamos também que no ano de 2014, a administração da época teve uma interpretação

extensiva da norma e passou a conceder o terço para atividades extraclasse para os diretores,

vice-diretores escolares e coordenadores pedagógicos. Contudo, essa orientação foi

publicada exclusivamente por meio de uma notícia da página da PJF, sem qualquer

instrumento normativo ou regulamentador

4. Registre aqui o estatuto e o plano de carreira (legislação) para os profissionais do
magistério, se houver:

Plano de carreira (Legislação vigente)

Lei nº 9.212 de 27 de janeiro de 1988

Estatuto (Legislação vigente)

Lei nº 8.710 de 31 de julho de 1995

Plano de carreira e estatuto no mesmo arquivo

Não existe

Anexe ou indique os documentos dentro de Arquivos da Secretaria

Lei_8710_de_31_de_julho_de_1995_17052016.pdf

Lei_9212_de_27_de_janeiro_de_1998_versÃ_o_29012015.pdf

5. Qual é o número de profissionais atuando nas seguintes áreas das unidades escolares?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/teaching_professional_legislation_attachment/file/392/Lei_8710_de_31_de_julho_de_1995_17052016.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/teaching_professional_legislation_attachment/file/393/Lei_9212_de_27_de_janeiro_de_1998_vers%C3%83_o_29012015.pdf


Profissionais por cargo/emprego conforme situação funcional/regime/vínculo

Cargo/Emprego

Situação funcional/Regime/Vínculo

Total

Concursado
/ Efetivo /

Estável
Contrato

CLT
Contrato

Temporário
Contrato

Terceirizado

Cargo
em

comissão

Direção (e vice-
diretoria) de
unidade escolar

179 0 0 0 0 179

Coordenação
pedagógica

137 1 142 0 0 280

Secretaria Escolar 205 1 70 0 0 276

Limpeza e
manutenção
escolar

23 0 0 423 0 446

Segurança e
portaria

0 4 0 0 0 4

Alimentação
escolar

0 10 0 252 0 262

Transporte escolar 4 0 0 4 0 8

Outros 64 0 26 0 13 103

6. Registre aqui o estatuto e o plano de carreira (legislação) para os demais profissionais da
educação, se houver:

Plano de carreira (legislação vigente)

Inexiste lei especí ca para os demais pro ssionais da educação. Quadro do magistério

tragado pelo Lei 9212 inserida na questão 04

Estatuto (legislação vigente)

O Estatuto do Servidor foi inserido na questão 04

Plano de carreira e estatuto no mesmo arquivo

Não existe.

Anexe ou indique os documentos dentro de Arquivos da Secretaria

Não informado

7. Registre aqui a(s) tabela(s) salarial(is) do magistério e dos demais profissionais da
educação.

TABELA_012020__magistério.pdf

8. Como é a estrutura organizacional da Secretaria?

SE_Equipe.pdf

Regimento_Interno_SE.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/professional_salary_attachment/file/102/TABELA_012020__magist%C3%A9rio.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/secretary_structure_attachment/file/50/SE_Equipe.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/secretary_structure_attachment/file/113/Regimento_Interno_SE.pdf


9. Quantos cargos comissionados existem na Secretaria?

Com vínculo efetivo

6

Sem vínculo efetivo

13

Registre a lei que define os cargos comissionados da Secretaria

DECRE-13606-2019__1_.pdf

10. Sobre profissionais cedidos:

Quantos profissionais da educação municipal estão cedidos para outros órgãos? Quem
são e onde estão? Considere cessões com e sem ônus.

A relação de servidores da educação municipal cedidos, com as indicações de local de

atuação e o tipo de cessão (com ou sem ônus) está lançada na planilha em anexo.

Contudo, é importante esclarecer que, para ns de organização interna da Secretaria de

Educação, é considerada cessão não somente aquela que acontece para a administração

indireta, poder legislativo municipal ou órgãos públicos de outros entes federativos, mas

também aqueles que estão atuando temporariamente em outras secretarias da

administração municipal. Ressaltamos que, nesse caso, embora não esteja marcada a

coluna 'sem ônus' , eles são transferidos para as folhas das respectivas secretarias, não

sendo remunerados pela educação.

SERVIDORES_CEDIDOS.pdf

Quantos profissionais de outros órgãos estão cedidos para a educação municipal?
Quem são e de onde vieram? Considere cessões com e sem ônus

Em regra, todos os que estão vinculados à Secretaria de Educação têm sua lotação nesta

pasta, ainda que não sejam do quadro do magistério, como Assistente Social, Psicólogos,

Fonoaudiólogos, Nutricionistas e Assistentes Sociais. Apenas no caso da Assessoria

Jurídica Local, nos termos do art. 16 do Decreto 13.606 de 30 de abril de 2019 e art. 27

do Decreto nº 13.601 - de 30 de abril de 2019, é preenchida e lotada por procurador

integrante da carreira e reger-se-á pela legislação do Sistema Jurídico Municipal, cujo

órgão central e gestor é a Procuradoria Geral do Município.

DECRE-13601-2019_atualizado_.pdf

Reflexões sobre a gestão

11. Quais foram as prioridades e os desafios nesta área durante a gestão atual?

O Departamento de Planejamento, Pessoas trabalhou nesses 5 anos tendo como prioridade

três pontos estratégicos: 1. Atualização das informações e organização de um banco de dados

completo dos pro ssionais do quadro do magistério; 2. Desenvolvimento de sistemas

informatizados de controle de dados e uxos de trabalho para diversos setores da Secretaria

de Educação; 3. Organização do quadro de servidores que atuam nos setores administrativos

da Secretaria de Educação com adequação dos cargos às suas funções. 4. Revisão Legislativa;

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/commissioned_positions_attachment/file/129/DECRE-13606-2019__1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/borrowed_professionals_from_city_attachment/file/22/SERVIDORES_CEDIDOS.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/borrowed_professionals_from_agencies_attachment/file/18/DECRE-13601-2019_atualizado_.pdf


No tocante à atualização das informações e organização de um banco de dados dos

pro ssionais do quadro do magistério foi desenvolvido um sistema de monitoramento dos

pro ssionais e visando a manutenção de um banco de dados para controle da movimentação

desses pro ssionais, bem como a criação de um uxo de trabalho para que as informações

não se percam e exista o acompanhamento e ciente da vida funcional dos pro ssionais do

magistério relacionando esses dados ao atendimento das necessidades da Rede Municipal de

Ensino. Dessa forma buscamos alcançar a e ciência do trabalho e a transparência das

informações funcionais dos servidores. Para atender a esse objetivo, foi criado pela

Supervisão de Tratamento de Gestão da Informação – STGI - o Sistema eSe_PJF (manual em

anexo) que armazena o cadastro de todos os pro ssionais do quadro, com identi cação

pessoal, matrícula, lotação/local de atuação (com a justi cativa de cessão quando não

coincide), histórico funcional, inclusive com digitalização de documentos da pasta funcional

do servidor. Para o abastecimento do sistema, a equipe da SE/DPPI/STGI fez a atualização

dos dados de todos os pro ssionais com base na análise do quadro informativo das escolas,

sistema 'Eu sou a Prefeitura' e mapa de frequência. Todavia, a manutenção do sistema

eSe_PJF atualizado é um desa o diante da dinamicidade das escolas e do próprio órgão

gestor. Assim, visando garantir a dedignidade dos dados assim como a transparência nas

ações da SE em termos de movimentação de pro ssionais, foi necessário o enrijecimento das

normas de movimentação dos pro ssionais entre as unidades escolares e os departamentos

da SE, bem como o estabelecimento de um uxo de trabalho a m de concentrar na equipe da

SE/DPPI/STGI a alimentação do mesmo (documento anexo). Outra medida adotada para

garantia de manutenção da dedignidade dos dados do sistema de monitoramento foi a

vedação de recebimento dos pro ssionais para início de atividades tanto nas unidades

escolares quanto nos departamentos da SE sem a apresentação do documento

encaminhamento, que é gerado pelo mesmo sistema e só vai ocorrer de forma correta se a

movimentação foi devidamente registrada. Com base nesse sistema, utilizando-o como base

para toda movimentação e inserção dos contratos, o quadro informativo das escolas poderá

ser gerado pelo DPPI/STGI indo para as escolas apenas para conferência. Ainda no tocante à

movimentação, ela acontece via processo de transferência ao nal de cada ano letivo. Esse

processo é hoje realizado por um programa, que registra os dados dos pro ssionais

solicitantes e "roda" as vagas considerando os critérios estabelecidos no edital, que está

vinculado à Lei n.º 10.785 – de 30 de julho de 2004. A vinculação entre os dois sistemas foi um

grande desa o para a equipe, mas um avanço para a equipe. O desenvolvimento de sistemas

informatizados abrangeu diversos setores da Secretaria de Educação. Esse trabalho foi

desenvolvido pela STGI, mas especi camente pelo servidor Sérgio Ricardo Peixoto

Vasconcellos e a relação com de nição dos objetivos de cada sistema consta do relatório

anexo nominado Relatório de Sistemas STGI. Já no tocante à organização do quadro de

servidores que atuam nos setores administrativos da Secretaria de Educação, inicialmente é

importante esclarecer que o órgão gestor da educação municipal não detém quadro próprio

de servidores, vindo atuar no órgão gestor professores, coordenadores pedagógicos e

secretários escolares cedidos pelas unidades escolares. Considerando a patente insu ciência

de servidores efetivos para atender toda a demanda da rede até nalização do concurso em

andamento para o quadro do magistério, temos priorizado as escolas e para lá encaminhado

os efetivos, permanecendo a Secretaria de Educação com um elevado número de contratos

temporários nos seus diversos departamentos. Contudo, importa-nos ressaltar que exceto

no caso dos Departamentos Pedagógicos e da Supervisão de Gestão de Dados escolares, as

funções desempenhadas pelos servidores têm caráter eminentemente administrativo e,



assim, estão ligadas às atribuições dos Assistentes Administrativos. Esses setores vinham

sendo atendidos por contratos temporários de secretários escolares, que, por pertencerem

ao quadro do magistério têm benefícios relacionados a peculiaridades das escolas que não se

adéquam à realidade da Secretaria de Educação, como por exemplo, 30 dias de recesso, além

das férias, ao longo do ano. Isso di cultava sobremaneira o trabalho no órgão gestor, haja

vista que inexiste essa interrupção das atividades como ocorre nas escolas, esvaziando a

Secretaria de Educação neste período tendo como consequência a sobrecarga da equipe que

permanece em atividade (normalmente apenas os cargos de che a e alguns comissionados).

Ademais, o trabalho vinha sofrendo grande impacto com a descontinuidade, já que alguns

setores não possuíam nenhum efetivo, salvo o supervisor, de forma que no caso de

afastamento deste, não nos era possível nem mesmo a substituição por outro membro da

equipe. Isso sem contar com o impacto financeiro , tendo em vista o valor dos vencimentos e a

inexistência de adicionais, no caso as Reuniões Pedagógicas. Por essas razões, em 2018,

solicitamos a substituição de 31 dos 48 contratos de Secretários Escolares por Assistentes

Administrativos efetivos. No ano seguinte, identi cou-se um resultado muito positivo com

essa alteração, de forma que foi realizada mais uma etapa desse processo efetivando mais 06

Assistentes Administrativos, restando pendentes ainda duas vagas autorizadas e não

nomeadas nesse ano de 2020. Ainda ao nal de 2019, observamos, na Supervisão de

Acompanhamento e Controle de Fundos e Programas vinculada ao DEIN, dois professores

contratados realizando a função de controle das prestações de contas dos repasses

municipais e federais. Tal situação era extremamente complexa tendo em vista que tínhamos

dois pro ssionais com carga horária parcial (vinte horas semanais) quando a necessidade

seria de carga horária integral e que estavam atuando em função exclusivamente

administrativa, sendo que seu cargo é de Professor Regente. Diante disso e considerando a

necessidade de expansão da equipe sem a possibilidade de aumento de despesa, solicitamos

a substituição de dois professores por mais dois assistentes administrativos o que foi

autorizado. É importante ressaltar que ainda temos alguns contratos temporários de

secretários escolares atuando na SE, contudo, existem setores que necessitam da

especi cidade da formação dos mesmos. Porém, em outros setores o processo de

substituição poderá ter continuidade, inclusive a m de atender a recomendação da

Controladoria Geral do Município no tocante à adequação do cargo à função exercida. A

identi cação desses setores deverá ser realizada pela equipe gestora de cada departamento

para avaliação das especi cidades das atribuições. Quanto à Revisão Legislativa, foi realizado

estudo e identi cada a necessidade de priorização da lei que organiza o processo de eleição

dos diretores e vice-diretores escolares, revisão da Resolução 01/2005 - SE que dispõe sobre

a organização e o funcionamento das Escolas Municipais e dá outras providências e projeto

de reorganização do quadro do magistério (este em conjunto com a SARH). Foram elaboradas

minutas tanto do projeto de lei da Eleição de diretores e vice-diretores escolares quanto da

Resolução 01.2005 (documento anexo) Para tanto foram considerados os problemas

ocorridos no ultimo pleito da eleição que, em sua maioria, se deram por falta de normatização

dos critérios e procedimentos, de forma que o projeto foi construído com base nos últimos

editais e orientações expedidas pela Comissão Paritária Eleitoral. A Resolução levou em

conta os critérios aplicados na elaboração dos quadros de previsão, a legislação funcional e a

LDBEN (Lei de diretrizes e bases da educação nacional). Todavia, mesmo com as minutas

prontas, não nos foi possível a discussão e nalização dos processos haja vista a necessidade

de discussão dos termos da proposta da lei de eleição junto ao SINPRO e da Resolução 01

junto aos departamentos pedagógicos. Isto posto, sugerimos a continuidade do processo. No



tocante à reorganização do quadro do magistério, não temos o projeto que foi enviado para a

Câmara Municipal pela Secretaria de Governo no início de 2020, mas anexamos a

apresentação com a síntese da proposta e justificativas.

12. Como está o planejamento para esta área ao próximo ano letivo? Quais
recomendações e/ou pontos de atenção a atual gestão destacaria para a gestão seguinte
se atentar?

Inicialmente esclarecemos que os dados que serão apontados nessa questão tiveram base na

previsão de 2020. É sabido que o quadro efetivo do magistério municipal é insu ciente para

atender a todas as necessidades da rede municipal de ensino, tanto no tocante às situações

permanentes, decorrentes de aposentadorias, demissões, exonerações e da reorganização do

tempo do professor em sala de aula pela implantação do tempo de 1/3 de atividade

extraclasse pela lei do piso, quanto das necessidades transitórias, advindas dos

licenciamentos em geral e da ampliação da jornada dos alunos na escola para participação de

projetos e o cinas oferecidas no contraturno, sendo essas ultimas, ações ancoradas no

programa do governo federal Mais Educação e Novo Mais Educação. Ainda nesse sentido,

atualmente encontram-se matriculados em nossa rede municipal de ensino 1226 alunos

público-alvo da Educação Especial e com necessidades educacionais especiais diversas.

Dentre eles estão alunos com de ciências físicas, intelectuais, sensoriais, Transtorno do

Espectro Autista e alunos com altas habilidades ou superdotação, além daqueles com

Transtornos de Dé cit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno Opositor Desa ador,

Transtornos de Humor, entre outros, que não estão incluídos como público-alvo da educação

especial, mas necessitam de intervenções pedagógicas especializadas e adequadas às suas

condições biopsicossociais. Estas situações geram a demanda de pro ssionais de apoio para

acompanhamento das turmas em que esses alunos estão matriculados e, considerando que o

quadro de servidores municipais não possui cargo especí co para esse atendimento, são

encaminhados professores contratados temporariamente no cargo de PRA para atender às

necessidades que variam conforme a movimentação desses alunos na rede pública municipal

a cada ano. Essa situação contribui para o aumento do número de contratos de professores

PRA, que atuam na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Todavia, o

concurso público cuja abertura foi solicitada pela Secretaria de Educação em 2014, teve seu

curso suspenso pela propositura de alterações nas carreiras dos professores, com vistas à

alteração da carga horária, criação de um cargo especí co para atendimento às demandas

supramencionadas e reorganização da remuneração dos pro ssionais trazendo para dentro

do vencimento rendimentos que eram pagos como benefícios transitórios. Ressaltamos que

foi criada uma proposta sistêmica, já que todos os cargos trabalham de maneira integrada e

esta teve fundamento a identi cação de um crescente prejuízo no processo de ensino

aprendizagem dos alunos das escolas públicas municipais a partir da implantação do tempo

de atividade extraclasse pela lei do piso , quando o professor municipal que tem carga horária

de 20 horas semanais passou a atuar em sala de aula por apenas 13 horas e 20 minutos por

semana, bem como na necessidade da criação de um cargo com atribuições e formação

especí cas para atendimento ao público alvo da educação inclusiva. Por óbvio que o tempo

entre a identi cação dos problemas existentes no quadro atual, o diagnóstico, a proposta, as

negociações com os representantes da categoria para encaminhamento do projeto de lei que

altera a carreira e posterior retomada do processo para realização do concurso em moldes

que atenda realmente às necessidades do município, não é tão exíguo quanto precisaríamos,

diante do que o concurso não foi retomado e mantemos hoje um elevado número de

contratos. Ressaltamos que ao nosso ver, a realização do concurso prescinde da aprovação da



proposta mencionada no todo ou em parte, tendo em vista que promover um concurso

público para uma carreira que não atende às atuais necessidades da rede, é medida que foge à

razoabilidade e atenta contra os princípios da moralidade e e ciência. Assim, indicamos a

continuidade da discussão da proposta de reorganização dos cargos do magistério municipal

para realização do concurso público para provimento desses cargos com a máxima urgência.

Ainda sobre o provimento de cargos e a contratação temporária, é importante asseverar que

o número de contratos não equivale a o número de cargos vagos. Isto porque, além dos

cargos de substituição temporária dos efetivos, existe na rede um grande número de

contratos que são essencialmente temporários. Estes contratos visam atender a

aproximadamente 5.859 alunos que estão com a jornada ampliada e 15.867 alunos divididos

em 192 turmas, matriculados em o cinas que acontecem na própria escola, no contraturno, o

que signi ca que lá permanecem por, no mínimo, sete horas diárias, quando estão assistidos,

orientados e alimentados. Contudo, embora o imensurável impacto social positivo da

proposta tratam-se de ações ancoradas nos programas do governo federal Mais Educação e

Novo Mais Educação, de forma que a efetivação de pro ssionais nesses cargos gera alto risco

de excedência de servidores caso ocorra a suspensão do programa, cuja diminuição já vem

ocorrendo progressivamente desde 2017. Ademais, as disciplinas de ARTES VISUAIS,

CAPOEIRA, DANÇA, INFORMÁTICA, MÚSICA e TEATRO são ministradas por pro ssionais

temporários que atuam nesses projetos, o cinas e programas sociais realizados nas escolas. E

em todas essas hipóteses não dispomos de pro ssionais efetivos que possam cobrir tais

demandas, até porque tais disciplinas extrapolam o conjunto das disciplinas obrigatórias do

currículo da educação básica. Nesse caso, a abertura do processo seletivo deve ser realizada

anualmente considerando o planejamento das escolas. Considerando os apontamentos

supra, para o ano letivo de 2021 seguimos com a elaboração dos quadros de previsão de

turmas das escolas, elaborados sob a coordenação dos departamentos pedagógicos e, com

base neles serão levantados os cargos vagos e as necessidades temporárias de cada

disciplina. Normalmente, de posse desses levantamentos seria aberto o processo de

transferência para movimentação dos pro ssionais efetivos, reorganizadas as vagas

remanescentes (vinculadas a cargos vagos remanescentes, substituições e cargos

essencialmente temporários) e solicitada a contratação temporária à Secretaria de

Administração e Recursos Humanos - SARH. Tais contratações deveriam ser realizadas com

base no processo seletivos simpli cado cuja abertura foi solicitada à SARH por meio do

Memorando 042/2020 - SE/DPPI de 10 de julho de 2020. Contudo, esclarecemos que devido

à proposta de realização de um contínuo curricular e de carga horária dos anos de 2020/2021

apresentada pelo Conselho Nacional de Educação no Parecer nº 15/2020devido à pandemia

do COVID-19, correlacionada à proposta de trabalho pedagógico vem sendo realizada pela

Secretaria de Educação junto aos alunos da Rede Municipal de Ensino nesse período de

suspensão das aulas presenciais, propusemos a prorrogação dos contratos temporários dos

professores e coordenadores pedagógicos que atuam na rede a m de garantir a

continuidade do trabalho. Ainda com base nessa justi cativa, suspendemos o processo de

transferência dos efetivos, haja vista que a movimentação de qualquer pro ssional já

engajado no projeto das escolas acarretará prejuízo no processo pedagógico desenvolvido.

Isto posto, vimos por bem apenas deixar registrado o processo para que seja avaliado no ano

de 2021, esclarecendo a alteração pela excepcionalidade desse momento.

13. Quais outras sugestões ou recomendações a equipe deixa para a próxima gestão?

*Da Organização do Quadro Funcional: Independente da nalização do concurso, é



imprescindível a regularização da lotação dos pro ssionais efetivos ativos da Rede Municipal

de Ensino para de nição das vagas existentes de forma mais especí ca. Inicialmente é

importante esclarecer que os servidores do quadro do magistério municipal, embora lotados

na Secretaria de Educação, possuem uma vinculação às unidades escolares e a movimentação

se dá por processo de transferência regulado pela Lei n.º 10.785 – de 30 de julho de 2004.

Ocorre que muitos pro ssionais não têm essa “lotação” seja por terem sido nomeados sem

lotação, seja por terem perdido a lotação por licença sem vencimentos para ns particulares,

seja por terem cado excedentes e não comparecerem para escolha de vagas. Nesse caso, eles

estão atuando em sobreposição a outros pro ssionais que estão afastados das suas vagas,

em projetos que não caracterizam cargos efetivos, na sede da SE ou cedidos para outros

órgãos. Sendo assim, se houver a efetivação de novos servidores antes da regularização

desses servidores, eles, embora mais antigos serão preteridos na escolha das unidades

escolares. Para que isso não ocorra outra possibilidade seria a nomeação dos novos

servidores também sem lotação, cuja regularização se daria também via processo de

transferência. Para a solução, no planejamento do DPPI havia sido previsto para 2020, após a

nalização da atualização do banco de dados do sistema eSe_PJF, a realização de um Plano de

Regularização de Lotação dos pro ssionais do magistério da Rede Municipal de Ensino.

abertura de um processo de transferência antecipado para o nal do primeiro semestre,

levando em conta os cargos vagos remanescentes do ano. Esse processo seria aberto a todos

os pro ssionais do quadro do magistério nos temos da Lei n.º 10.785, sendo convocados para

participação todos os servidores 'sem lotação'. Caso todos eles não fossem contemplados, os

servidores remanescentes seriam chamados para escolha obrigatória dentre as vagas que

permaneceram em aberto, observando os critérios de classi cação da transferência.

Entretanto, não foi possível a concretização devido à pandemia. Outro ponto importante é a

necessidade de um movimento de retorno dos pro ssionais cedidos entre as unidades

escolares para suas lotações, de forma a permitir organização completa dos cargos. Nos

últimos quatro anos já estamos trabalhando com a impossibilidade de "cessão", contudo não

foi possível efetivar o movimento de retorno dos pro ssionais nessas condições. * Do Fluxo

de Trabalho para manutenção do sistema eSe_PJF: Foi criado um uxo de trabalho dentro do

departamento para garantir a e ciência mas, sobretudo, visando que toda movimentação

pro ssional seja concentrada na equipe da SE/DPPI/STGI, de forma a evitar que haja perda

de dados de pro ssionais e de movimentação. Sugerimos que esse uxo seja ampliado para

toda a SE, tendo em vista que os departamentos pedagógicos acompanham as escolas e tem

uma estreita interface com a movimentação dos pro ssionais dentro das unidades.

Ressaltamos que mesmo a movimentação sendo interna, nosso sistema precisa "saber" da

mudança, já que os dados são gerados considerando, inclusive, as turmas de atuação dos

profissionais. * Do Sistema de Monitoramento de Pessoal: Até o momento, o lançamento da

frequência dos servidores lotados na Secretaria de Educação é concentrado na Secretaria de

Educação por meio da SE/DPPI/SMP, que recebe os pontos das escolas de forma física e faz a

transposição para o sistema. Contudo esse processo já vem sendo questionado via SARH,

haja vista o volume de lançamentos e o tempo disponibilizado pelo setor de pagamentos, de

forma que a orientação é que seja descentralizado e as escolas façam o lançamento da

frequência dos seus pro ssionais diretamente no sistema. Assim, caria a cargo da SMP o

lançamento da sede da SE, a conferência dos lançamentos realizados pelas escolas/Centros

de Atendimento Educacional Especializado e o lançamento das Reuniões Pedagógicas e

Extensões de Carga Horária que dependem de autorização e conferência de documentação

especí ca. Por óbvio esse movimento deve ser feito de forma paulatina, dividindo as escolas



em grupos para treinamentos e estava previsto para ocorrer ao longo de 2020, já que o novo

sistema foi implantado pela SARH no nal de 2019. Todavia, diante da excepcionalidade

desse ano não foi possível a implementação dessa descentralização, mas orientamos que o

façam tão logo seja possível, pois trará maior segurança e tranquilidade no processo,

concentrando os lançamentos nas mãos dos responsáveis pela organização administrativa de

cada unidade escolar. * Projeto qualidade de vida: A Educação tem um elevado número de

afastamentos por motivos de atestados médicos e licenças médicas o que interfere

diretamente na qualidade do serviço prestado e no processo de ensino aprendizagem dos

alunos da Rede Municipal de Ensino. Ressaltamos que foram coletados dados levando em

conta os atrasos e faltas frequentes dos servidores do quadro do magistério de forma que

identi camos isso como um sinal de que algo não vai bem com eles ou com as condições de

trabalho. As causas dessa prática são diversas, por isso, é preciso que os gestores da

educação municipal estejam atentos a esse sinal dado, atuando preventivamente ou de forma

corretiva em cada situação. Diante disso foi lançado um projeto com objetivo de tratar esse

problema de forma macro, avaliando os pro ssionais e os problemas que geram seus

afastamentos, criando mecanismos de melhoria da qualidade de vida desses servidores a m

de tratar o problema do absenteísmo na rede de forma séria e e caz (Documento anexo com

o título Projeto_QVT_-_VERSÃO_FINAL_IMPRESSA__1_) . * Tabela de Temporalidade para

dos documentos dos arquivos das escolas e da Secretaria de Educação: Há hoje em nossa

secretaria uma grande demanda em relação ao arquivo sobre guarda da Supervisão de

Arquivo e Memória. Em seu acervo há cerca de 5248 caixas arquivo, um quantitativo

crescente anualmente já que há uma média de produção de 200 caixas/ano pelos diversos

setores da SE. Isso signi ca que em um prazo de no máximo 3 anos o nosso espaço livre nas

salas em que ocupamos não será mais su ciente para armazenar o material enviado para a

SA M . O único meio para que a SAM possa retomar sua dinâmica de recebimento de

documentação é a criação da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (TTDD)

própria para SE. Sobre isso, a Supervisão de Arquivo e Memória realizou um levantamento

junto dos diversos setores da SE para saber que tipos de documentos cada um produzia,

gerando arquivamento no nal do processo, pensando na viabilização da TTDD. Com o

auxílio de um arquivista e uma equipe de pro ssionais da própria SE poderemos utilizar esse

levantamento para gerar a TTDD própria para nossa secretaria. Porém, o decreto 8.425 de

17/12/2004 que originou o Sistema Municipal de Arquivos, regularizou a incumbência da

criação desta TTDD para o Colegiado Diretor do Sistema Municipal de Arquivo, que

funcionaria como a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) como

instituído pela resolução nº 40, de 9/12/2014 do Conselho Nacional de Arquivos.

Acompanhamos também que este colegiado, citado acima, já não mais funciona e que o

Sistema Municipal de Arquivos está paralisado. Ao mesmo tempo, o Sistema Municipal de

Arquivos está sob a responsabilidade da SARH. Para a retomada das discussões sobre a

Tabela de Temporalidade, fazemos as seguintes observações e sugestões: Há a necessidade

da contratação de um arquivista, assim seria necessário o estudo de um impacto nanceiro e

previsão de um concurso ou cadastro de reserva para contrato. Em um primeiro momento

pode parecer dispendioso gerar um contrato, devido a situação nanceira do município.

Porém, se zermos um levantamento do gasto anual que a PJF tem através de suas

secretarias com contratos com empresas de armazenamento de documentos, haverá uma

considerável economia a médio e longo prazo; Caso não seja possível a contratação de um

pro ssional arquivista, há possibilidade de estabelecer uma parceria ou convênio com a UFJF

que possui um sistema de arquivo próprio, com arquivistas efetivos atuando na área que



poderia prestar auxílio a PJF, tanto na elaboração da TTDD quanto no treinamento dos

pro ssionais que atuam junto aos arquivos municipais; Outra possibilidade seria tentar via

PGM a autorização para utilizar uma TTDD aprovada pelo Conarq, talvez de uso do MEC, em

que façamos aproveitamento principalmente das similaridades da documentação ligada a

parte administrativa, pessoal e de prestação de contas. Fato é que estamos próximo do nosso

limite de ocupação espacial. Assim, diante de nossa imediata necessidade de liberação de

espaço e respaldo para o descarte dos documentos que já prescreveram os prazos legais de

guarda e não possuem valor histórico, solicitamos um esforço por parte da SE para tentar

sensibilizar a administração (SARH, SG e o próprio gabinete do prefeito) para que referido

mecanismo seja reativado e que a partir do levantamento organizado pela SAM, responsável

pelo arquivo da SE, cria-se a TTDD própria para atender nossas necessidades. Foi enviado

documento à SARH que aprovou a criação da tabela, contudo, encaminhamos documento

para avaliação de prazos à PGM sem resposta. Sugerimos dar continuidade ao processo para

estancar o problema.

Manual_Instrução_eSE_PJF.pdf

Projeto_QVT_-_VERSÃO_FINAL_IMPRESSA__1_.pdf

Guia_dos_Gestores_Escolares_Atualizado_2018.pdf

Relatório_dos_Sistemas_STGI__1_.pdf

LEI_N_10785._2004_-_Transferência.pdf

PROJETO_RESOLUÇÃO.pdf

NOVA_CARREIRA_APRESENTAÇÃO_MEMORIAL_.pdf

Projeto_de_Lei_Eleição_de_Diretores_FINAL_PARA_ANÁLISE.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/suggestions_attachment/file/2/Manual_Instru%C3%A7%C3%A3o_eSE_PJF.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/suggestions_attachment/file/3/Projeto_QVT_-_VERS%C3%83O_FINAL_IMPRESSA__1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/suggestions_attachment/file/4/Guia_dos_Gestores_Escolares_Atualizado_2018.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/suggestions_attachment/file/5/Relat%C3%B3rio_dos_Sistemas_STGI__1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/suggestions_attachment/file/6/LEI_N_10785._2004_-_Transfer%C3%AAncia.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/suggestions_attachment/file/10/PROJETO_RESOLU%C3%87%C3%83O.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/suggestions_attachment/file/11/NOVA_CARREIRA_APRESENTA%C3%87%C3%83O_MEMORIAL_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/person/suggestions_attachment/file/34/Projeto_de_Lei_Elei%C3%A7%C3%A3o_de_Diretores_FINAL_PARA_AN%C3%81LISE.pdf


Memorial de Gestão da Educação Municipal
Planejamento e Aspectos Gerais da Gestão

No formulário abaixo, você e sua equipe podem contar, de forma geral, quais foram os
desafios priorizados, quais os legados deixados e as recomendações para a próxima
gestão. Essa é a primeira parte do Memorial, logo, ela é fundamental para
contextualizar a secretaria e apoiar o planejamento da próxima equipe.

Identificação e acesso a sistemas

1. Esse Memorial refere-se a qual período de gestão?

15/10/2015 a 31/12/2020

2. Indique quem foi o (a) Dirigente Municipal de Educação que atuou
nesse período:

DENISE VIEIRA FRANCO

3. Atualmente, quais são os sistemas eletrônicos (MEC, FNDE, Estado,
município e outros) que a SME acessa?

Nome do sistema

SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

É uma ferramenta de gestão administrativa dos programas federais,

composto por vários módulos que permitem o contato da Secretaria

de Educação e o Ministério da Educação, que auxilia no planejamento

e captação de recursos para o município. O SIMEC é composto por

vários módulos que descrevemos a seguir: - Monitoramento de Obras

2.0 - Tem como função permitir um monitoramento efetivo das obras

físico e nanceiro pela Secretaria e pelo Ministério da Educação. -

Educação Infantil manutenção - Unidades do Proinfância, Novas

Turmas de Educação Infantil e Suplementação de Creches MDS - Tem

como função Prestar informações sobre estabelecimentos de ensino e

novas turmas de educação infantil, conforme Resoluções CD/FNDE

38, 39 e 40 de 24 de agosto de 2012, que tratam da transferência

automática de recursos nanceiros a municípios e ao Distrito Federal,

para a manutenção de novos estabelecimentos públicos de educação

infantil, a partir do exercício de 2011; da transferência obrigatória de

recursos nanceiros aos municípios e ao Distrito Federal a título de

apoio nanceiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da

educação infantil para o atendimento de crianças de zero a 48 meses

informadas no Censo Escolar da Educação Básica, cujas famílias sejam

bene ciárias do Programa Bolsa Família, em creches públicas ou

conveniadas com o poder público, nos exercícios de 2012 e 2013; e da



transferência automática de recursos nanceiros a municípios e ao

Distrito Federal, para a manutenção de novas turmas de educação

infantil, a partir do exercício de 2012. - PAR - O Plano de Ações

Articuladas, é o conjunto de ações, apoiado técnica e nanceiramente

pelo Ministério da Educação, que visa ao cumprimento das metas do

Compromisso Todos pela Educação, sendo base para o termo de

convênio ou cooperação rmado entre o MEC e o município. A partir

da adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, os

estados e municípios elaboram seus respectivos Planos de Ações

Articuladas. Inicialmente, os estados e municípios realizam um

diagnóstico minucioso da realidade educacional que está estruturado

em quatro grandes dimensões: 1. Gestão Educacional. 2. Formação de

Professores e dos Pro ssionais de Serviço e Apoio Escolar. 3. Práticas

Pedagógicas e Avaliação. 4. Infraestrutura Física e Recursos

Pedagógicos. A partir do diagnóstico, a equipe responsável planeja e

desenvolve um conjunto de ações que resultam no PAR. Concluída a

etapa do diagnóstico da situação educacional, o município, por meio

do SIMEC, elabora o seu Plano de Ações Articuladas e o apresenta ao

FNDE e ao MEC. Cabe ao FNDE apoiar técnica e nanceiramente os

entes federados a formular seus respectivos planos, avaliando as

necessidades educacionais de suas redes de ensino, abrangendo de

forma sistêmica as etapas e modalidades da educação básica. O novo

ciclo do PAR foi estruturado em consonância com o Plano Nacional de

Educação (PNE), principal ponto de convergência das políticas

públicas educacionais para os próximos dez anos. Suas diretrizes,

metas e estratégias canalizam os esforços de estados, municípios e da

sociedade civil para consolidar um sistema educacional capaz de

garantir o direito à educação em sua totalidade. Desde seu início em

2007, contemplou diversas ações, conforme segue: Nível: Educação

Básica Etapas: Educação infantil, Educação Básica, Ensino Médio

Modalidades: Ensino fundamental; Ensino médio; Educação especial;

Ensino tecnológico e pro ssional; Educação de jovens e adultos;

Educação ambiental; Educação do Campo; Educação étnico-racial;

Educação indígena e Educação quilombola. Ações Pedagógicas:

Acervos bibliográ cos; Formação continuada e capacitação; Jornada

literária; Material didático; Material pedagógico; Material escolar;

Material de consumo; Cursos EAD; materiais esportivos ;Ações de

Infraestrutura: Ampliação; Construção; Reforma; Equipamentos;

Ônibus escolares; Ônibus acessível; Bicicleta e capacete;

Equipamentos e kit de cozinha; Brinquedos; Quadras escolares;

Equipamentos de climatização; Instrumentos musicais; Mobiliário;

Computadores, projetores e tablets. - Educação Conectada - Seu

objetivo é apoiar a universalização do acesso à internet de alta

velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na

Educação Básica. Nesse sentido, o Programa fomenta ações como

auxiliar que o ambiente escolar esteja preparado para receber a

conexão de internet, destinar aos professores a possibilidade de

conhecerem novos conteúdos educacionais e proporcionar aos alunos



o contato com as novas tecnologias educacionais. Sua implementação

tem passado por três fases: (1) indução (2017 a 2018) para construção

e implantação do Programa com metas estabelecidas para alcançar o

atendimento de 44,6% dos alunos da educação básica; (2) expansão

(2019 a 2021) com a ampliação da meta para 85% dos alunos da

educação básica e início da avaliação dos resultados; e (3)

sustentabilidade (2022 a 2024) com o alcance de 100% dos alunos da

educação básica, transformando o Programa em Política Pública de

Inovação e Educação Conectada.

Endereço (site) ou caminho do sistema

http://simec.mec.gov.br

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Denise Vieira Franco - Secretária de Educação Marcela Gasparetti

Lazzarini - Assessora de Programação e Acompanhamento Marcos

Paulo Moreira - Gerente do Departamento de Execução Instrumental

Luiz Antônio Belletti - Supervisor de Acompanhamento de

Construções e Manutenções da Rede Física Liliane Campbell de

Mendonça - Supervisora de Fornecimento e Controle de Suprimentos

Carla do Carmo - Técnica do Departamento de Planejamento, Pessoas

e Informação

Nome do sistema

PDDEREX - Sistema PDDEREx

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

O PDDEREx é um sistema de consulta de informações sobre a

execução do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE e Ações

Agregadas. Ao acessá-lo é possível ir à aba “Consulta Entidade” para

consultar informações sobre o valor transferido e previsto às

entidades executoras do PDDE e Ações Agregadas separado por

categoria econômica (custeio e capital) e dados bancários. Na aba

“Consulta Escola” é possível consultar informações sobre dados da

escola, bem como a situação de adesão ao programa, atualização

cadastral, prestação de contas e destinação de recursos às Unidades

Executoras Próprias – UEx, Entidades Executoras – EEx e Entidades

Mantenedoras – EM.

Endereço (site) ou caminho do sistema

https://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_1_pc

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Marcela Gasparetti Lazzarini - Assessora de Programação e

Acompanhamento Marcos Paulo Moreira - Gerente do Departamento

de Execução Instrumental Vicente de Almeida - Supervisor de

http://simec.mec.gov.br
https://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_1_pc


Acompanhamento e Controle de Fundos, Convênios e Programas

Gilberto Alves - Assessoria DEIN

Nome do sistema

SIGARP - Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preço

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

O Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços

(SIGARPWEB) foi criado em julho de 2011 como ferramenta de gestão

e de transparência do processo de utilização dos pregões de registro

de preços realizados pelo FNDE. O processo de utilização das atas de

registro de preços do FNDE é todo feito eletronicamente, por meio

deste sistema. O município pode aderir às Atas existentes e adquirir

mobiliários, equipamentos, etc, de maneira mais eficaz e ágil.

Endereço (site) ou caminho do sistema

https://www.fnde.gov.br/sigarpweb/

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Marcela Gasparetti Lazzarini - Assessora de Programação e

Acompanhamento Marcos Paulo Moreira - Gerente do Departamento

de Execução Instrumental Liliane Campbell de Mendonça -

Supervisora de Fornecimento e Controle de Suprimentos

Nome do sistema

SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas (Contas Online)

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

O Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) é uma solução

tecnológica criada para automatizar as etapas do dever constitucional

de prestar contas, perpassando pela constatação da obrigatoriedade

de prestar contas, inserção dos dados da execução técnica e nanceira

pelas Entidades Executoras, veri cação das informações do controle

social, análise das informações prestadas, adoção das medidas de

exceção, quando cabíveis, e inclusões de informações encaminhadas

pelos órgãos de controle.

Endereço (site) ou caminho do sistema

https://www.fnde.gov.br/sigpc/login.seam

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Marcos Paulo Moreira - Gerente do Departamento de Execução

Instrumental Gilberto Alves - Assessoria DEIN Vicente de Almeida -

Supervisor de Acompanhamento e Controle de Fundos, Convênios e

Programas

https://www.fnde.gov.br/sigarpweb/
https://www.fnde.gov.br/sigpc/login.seam


Nome do sistema

SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em

Educação

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação

(SIOPE) é uma ferramenta eletrônica instituída para coleta,

processamento, disseminação e acesso público às informações

referentes aos orçamentos de educação da União, dos estados, do

Distrito Federal e dos municípios, sem prejuízo das atribuições

próprias dos Poderes Legislativos e dos Tribunais de Contas.

Endereço (site) ou caminho do sistema

http://www.fnde.gov.br/index.php/fnde_sistemas/siope/downloads

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Denise Vieira Franco - Secretária de Educação Priscila Gil dos Santos -

Supervisora de Planejamento Orçamentário e Financeiro Marlúcia

Corrêa Soares - Presidente do CACs Fundeb

Nome do sistema

PDDE INTERATIVO

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

O PDDE Interativo é uma ferramenta de apoio à gestão escolar

desenvolvida pelo Ministério da Educação, em parceria com as

Secretarias de Educação, e está disponível para todas as escolas

públicas cadastradas no Censo Escolar de 2014.

Endereço (site) ou caminho do sistema

http://pddeinterativo.mec.gov.br/index.php

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Denise Vieira Franco - Secretária de Educação Marisa de Freitas -

Supervisora de Planejamento e Articulação de Programas de Educação

Integral

Nome do sistema

SIGPBF - Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

Com o objetivo de aperfeiçoar e integrar a gestão de seus principais

processos, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), em

http://www.fnde.gov.br/index.php/fnde_sistemas/siope/downloads
http://pddeinterativo.mec.gov.br/index.php


conjunto com o Departamento de Tecnologia, desenvolveu o Sistema

de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF). Este sistema permite

o acompanhamento de todas as ações de gestão relativas ao Programa

Bolsa Família (PBF) e ao Cadastro Único. O SIGPBF, além de

possibilitar a disponibilização de dados atualizados das equipes que

participam da gestão do Programa nas três esferas de governo,

também permitirá ao gestor ou coordenador acompanhar as

informações de sua adesão e fornecerá instrumentos de dados de

gestão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

(MDS), dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Este Sistema

tornará mais ágil o processo de comunicação dos gestores e

coordenadores com o MDS.

Endereço (site) ou caminho do sistema

https://www.mds.gov.br/mds-sigpbf-web/carregarTelaLogin.jsf

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Maria Beatriz Soares Santos - Supervisora de Apoio ao Educando

Fernanda Alves Deotti - Agente de Atendimento Giovana Cestário

Zaquini - Assessor I Marcelle Anacleto de Souza - Assistente

Administrativo Mariane Sequeto Gomes Clemente - Assistente

Administrativo

Nome do sistema

SISTEMA PRESENÇA

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

O Sistema Presença é uma tecnologia social de acompanhamento e

monitoramento da frequência escolar de estudantes bene ciários do

Programa Bolsa Família (PBF). É também uma importante estratégia

de acompanhamento e monitoramento da universalização da

educação básica, sobretudo, de crianças, adolescentes e jovens em

situação de pobreza e de pobreza extrema. Por meio dos dados

produzidos e sistematizados, os gestores públicos podem atuar

intersetorialmente, buscando soluções para a melhoria da qualidade

do acesso, da permanência e do sucesso escolar dessa população em

contexto de vulnerabilidade social. O acompanhamento da frequência

escolar no Sistema Presença 1. Possibilita a efetivação de políticas

públicas para o enfrentamento das condições de pobreza; 2. Indica a

mobilização de ações ao relatar os casos de crianças e adolescentes

que não cumprem os percentuais mínimos de frequência escolar; 3.

Enfatiza a importância da permanência da criança e do adolescente na

escola; 4. Funciona como alerta para as possíveis violações dos

direitos das crianças e dos adolescentes; 5. Reforça a importância da

educação como um direito essencial básico, ressaltando o dever que o

Estado e as famílias têm de garanti-lo.

https://www.mds.gov.br/mds-sigpbf-web/carregarTelaLogin.jsf


Endereço (site) ou caminho do sistema

http://frequenciaescolarpbf.mec.gov.br

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Maria Beatriz Soares Santos - Supervisora de Apoio ao Educando

Fernanda Alves Deotti - Agente de Atendimento Giovana Cestário

Zaquini - Assessor I Marcelle Anacleto de Souza - Assistente

Administrativo Mariane Sequeto Gomes Clemente - Assistente

Administrativo

Nome do sistema

SIFAM/PROTOCOLO/CONTROLE DE PROTOCOLO

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

O Sistema PROTOCOLO - CONTROLE DE PROTOCOLO é o registro

de movimentações dos Processos Administrativos/Petições da PJF,

Todo e qualquer circulação destes processos são registrados via Sifan,

interna e externamente à SE, bem como sua tramitação entre as

Secretarias.

Endereço (site) ou caminho do sistema

Sistema instalado no computador

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Pedro José Laurindo da Silva - Supervisor de Apoio Administrativo

André Geraldo Dilly - Assistente Administrativo Ludmila Rezende

Moreira - Assistente Administrativo Silvânia Maria Cruz Domingos -

Secretária Escolar

Nome do sistema

SIFAM

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

Sistema é utilizado para consultar débitos de todos os fornecedores da

SE. Caso haja débito com o Município é feita a liquidação até a

quitação do débito. Também utilizado para emissão de DAMs para

recolhimento do IRRF retido dos fornecedores da Secretaria de

Educação

Endereço (site) ou caminho do sistema

Sistema instalado no computador

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Marcos Paulo Moreira - Gerente do Departamento de Execução

http://frequenciaescolarpbf.mec.gov.br


Instrumental Marcos Paulo Moreira - Gerente do Departamento de

Execução Instrumental Liliane Campbell de Mendonça - Supervisora

de Fornecimento e Controle de Suprimentos Adriana Aparecida dos

Santos - Secretária Escolar Marcus Vinicius Sales Silva - Assistente

Administrativo Michel Douglas Evangelista Costa - Assistente

Administrativo Lígia Cláudia Fonseca Piubello - Supervisora de

Execução Orçamentária e Financeira Carolina Rebello Morani -

Secretária Escolar Sheila Aparecida Machado Morais - Assistente

Administrativo

Nome do sistema

SIFAM/PROTOCOLO

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

Utilizado para consultar a localização dos processos que são

tramitados para outras secretarias e internamente

Endereço (site) ou caminho do sistema

Sistema instalado no computador

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Marcos Paulo Moreira - Gerente do Departamento de Execução

Instrumental Liliane Campbell de Mendonça - Supervisora de

Fornecimento e Controle de Suprimentos Adriana Aparecida dos

Santos - Secretária Escolar Marcus Vinicius Sales Silva - Assistente

Administrativo Michel Douglas Evangelista Costa - Assistente

Administrativo

Nome do sistema

SIAFEM

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

Sistema utilizado para emissão/consultas de empenho, liquidações,

ordens bancárias e programações de desembolso relativos à execução

orçamentária e financeira da Secretaria de Educação.

Endereço (site) ou caminho do sistema

Sistema instalado no computador

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Marcos Paulo Moreira - Gerente do Departamento de Execução

Instrumental Liliane Campbell de Mendonça - Supervisora de

Fornecimento e Controle de Suprimentos Adriana Aparecida dos

Santos - Secretária Escolar Marcus Vinicius Sales Silva - Assistente

Administrativo Michel Douglas Evangelista Costa - Assistente



Administrativo Lígia Cláudia Fonseca Piubello - Supervisora de

Execução Orçamentária e Financeira Carolina Rebello Morani -

Secretária Escolar Sheila Aparecida Machado Morais - Assistente

Administrativo Priscila Gil dos Santos - Supervisora de Planejamento

Orçamentário e Financeiro Vítor de Sá dos Santos - Assistente

Administrativo

Nome do sistema

NETDEIN

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

Sistema utilizado para cadastrar solicitações que serão enviadas à CPL

para inicialização de processos licitatórios relativos a aquisição de

bens e serviços para a SE e escolas. SIGDEIN.

Endereço (site) ou caminho do sistema

http://172.20.0.138/Netdein/login.aspx?

ReturnUrl=%2fNETDEIN%2fLogout.aspx

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Marcos Paulo Moreira - Gerente do Departamento de Execução

Instrumental Liliane Campbell de Mendonça - Supervisora de

Fornecimento e Controle de Suprimentos Adriana Aparecida dos

Santos - Secretária Escolar Marcus Vinicius Sales Silva - Assistente

Administrativo Michel Douglas Evangelista Costa - Assistente

Administrativo

Nome do sistema

DIMACESSO (SICOM)

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

Esse sistema é utilizado para informar ao Tribunal de Contas do

Estado (TCE) sobre a assinatura de contratos e convênios novos e

suas respectivas alterações (renovação, reajuste, decréscimo de valor,

contrapartida, etc.)

Endereço (site) ou caminho do sistema

http://192.168.254.6/DimSICOM9/pagPrincipal.aspx

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Marcos Paulo Moreira - Gerente do Departamento de Execução

Instrumental Liliane Campbell de Mendonça - Supervisora de

Fornecimento e Controle de Suprimentos Vicente de Paula de

Almeida - Supervisor de Acompanhamento e Controle de Fundos,

Convênios e Programas Adriana Aparecida dos Santos - Secretária

http://172.20.0.138/Netdein/login.aspx?ReturnUrl=%2fNETDEIN%2fLogout.aspx
http://192.168.254.6/DimSICOM9/pagPrincipal.aspx


Escolar Marcus Vinicius Sales Silva - Assistente Administrativo Michel

Douglas Evangelista Costa - Assistente Administrativo

Nome do sistema

SisLAME

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

É um sistema de gestão de escolas, criado pelo Centro de Políticas

Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) da Universidade Federal de

Juiz de Fora. Entre as principais funcionalidades do SisLAME estão: -

cadastro, matrícula e enturmação de alunos; - lançamento de

resultados de avaliação do aprendizado e dados de frequência; -

registro e alocação de professores e demais servidores escolares; -

emissão de boletins, históricos escolares, diários de classe e inúmeros

relatórios, assim como a produção de estatísticas. O SisLAME possui

dois modos de acesso. O primeiro, destinado às unidades

escolares,que permite a realização de todas as operações referentes à

administração cotidiana. O segundo, destinado à Secretaria de

Educação, que possibilita a visualização das bases de dados de todas

as escolas de sua jurisdição. As escolas alimentam o sistema com as

informações relativas a alunos e professores ( dados pessoais,

escolares e funcionais) e aquelas geradas no seu cotidiano, de forma

que todos os dados relacionados ao funcionamento da unidade

escolar poderão ser visualizados com a consulta ao sistema. A

mantuenção da atualização desses dados é de extrema importancia

porque, por meio deles são gerados os relatórios e históricos

escolares, além de serem a base para preenchimento do Censo Escolar.

Ressaltamos que o sistema oferece o diário on line, mas essa

funcionalidade ainda não foi implantada na Rede Municipal

considerando di culdades operacionais relativa a disponibilidade de

internet e equipamentos para todos os professores. Outro ponto de

destaque é a utilização do boletim eletrônico que, embora disponível,

o documento é entregue impresso e o acesso on line não está

disponibilizado aos responsáveis.

Endereço (site) ou caminho do sistema

https://sislamemg.caedufjf.net/sislamemg/login.faces

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Na verdade os técnicos dos departamentos pedagógicos da secretaria

de educação tem acesso ao sistema para leitura. O acesso para

alteração do sistema está restrito as equipes escolares e à equipe da

Supervisão de Gestão de Dados Escolares - SE/DPPI/SGEDE.

Contudo, importa ressaltar que toda e qualquer alteração no sistema

deve ser precedida de contato e autorização das escolas, que são os

usuários responsáveis pelos seus dados. Servidores da Secretaria de

https://sislamemg.caedufjf.net/sislamemg/login.faces


Educação com acesso para alteração de dados no sistema: Sandra

Aparecida Mattos Dominato - Supervisora de Gestão de Dados

Escolares ; Ivana Elisa Lessa Dilly - Secretária Escolar; Fabiana

Bargiona Rodrigues - Secretária Escolar; Rosa Maria Lopes Lima -

Secretária Escolar; Deilda Valéria Gentil - Assistente Administrativo

Nome do sistema

CADASTRO DE CRECHE

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

Critérios para o ingresso dos bebês e crianças menores de 3 anos nas

instituições de EI de Juiz de Fora O atendimento da Educação Infantil

em creches e pré-escolas se concretiza por meio dos estabelecimentos

educacionais públicos ou privados que cuidam e educam crianças de

zero a cinco anos de idade sob a responsabilidade dos pro ssionais

com habilitação especi ca. Esse atendimento acontece fundamentado

em legislações educacionais que surgiram desde a Constituição

Federal de 1988, as quais indicam o direito à Educação dos bebês e

crianças pequenas no sistema educacional brasileiro. A Lei nº

13005/14 estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE) em vigência

até 2024 e a Lei nº 13502 /17 (período de vigência 2017-2027) que

trata do Plano Municipal de Educação (PME), ambas determinam

respectivamente na Meta 1 as diretrizes relacionadas a

universalização da pré- escola e a ampliação de vagas em creche

direcionadas aos municípios. No que concerne especi camente ao

atendimento de creche, o município de Juiz de Fora vem ampliando

gradativamente o número de vagas em relação ao atendimento aos

bebês e às crianças menores de 3 anos e onze meses, reunindo todos

os esforços para implementar ações que visam o cumprimento da

Meta 1 dos referidos Planos. Com o objetivo de esclarecer como se dá

o ingresso das crianças em idade de creche para atendimento nas

instituições apresentamos o presente documento, iniciando com um

breve histórico desse segmento a nível nacional e municipal até a

contextualização dos dias atuais. Desde a promulgação da Lei nº

9394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96)

iniciou em todo o país um movimento dos municípios para a transição

das creches da Secretaria de Assistência Social para a Secretaria de

Educação a m de cumprir o que trata o seus art. 29 e 30

respectivamente, sobre a inclusão das creches na educação básica: A

educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como

nalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos,

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,

complementando a ação da família e da comunidade. (grifo nosso) A

educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades

equivalentes, para crianças de até três anos de idade; (grifo nosso) II -

pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.

Essa transição se efetivou em Juiz de Fora no nal de 2008, com a



celebração do Convênio nº 17496/2008, entre o Município e a

Associação Municipal de Apoio Comunitário. Assim, a partir de 2009

as creches passaram para a responsabilidade da Secretaria de

Educação de Juiz de Fora (SE/JF) no que se refere à scalização,

registro, formação continuada dos pro ssionais e acompanhamento

pedagógico. Com intuito de organizar e dar transparência ao processo

de entrada e saída das crianças nas instituições, a SE/JF assumiu a

partir de 2010 o Cadastro para o ingresso das crianças e a distribuição

das vagas nas referidas unidades. Em parceria com a Secretaria de

Desenvolvimento Social, a Secretaria de Educação regularizou essa

situação com o cadastro das crianças sendo realizado nos Centros de

Referência em Assistência Social (CRAS). Ao efetivar o cadastro, as

assistentes sociais dos CRASs faziam a classi cação das crianças com

base em critérios de vulnerabilidade social. Em 2017 a Secretaria de

Desenvolvimento Social criou um sistema de cadastro que faz essa

classi cação com base nesses mesmos critérios, porém de forma

sistematizada. Com esse sistema, desde 2018 o cadastro passou a ser

realizado pela SE/JF, nos “Espaço Cidadão”, localizados em cinco

regiões do município. No nal de cada ano letivo, conforme publicado

em Edital, o cadastro é realizado para as famílias que desejam pleitear

vaga nas creches para o ano seguinte. O cadastro tem validade de um

ano, sendo necessário que a família, cuja criança não foi contemplada

com a vaga, renove o mesmo no segundo semestre a cada ano, o que

acarreta em uma nova classi cação para o ano seguinte. Dentro dos

critérios de vulnerabilidade social considera-se também o prescrito

nas leis municipais, a saber: Lei 10297/2002 (assegura matrícula para

portadores de de ciência física, mental ou sensorial) , Lei 10656/2004

(assegura matrícula para portadores de de ciência locomotora mais

próxima de sua residência), Lei 11668/2008 (assegura matrícula para

portadores de de ciência locomotora mais próxima de sua residência),

Lei 12751/2013 (assegura matrícula para indivíduos acometidos por

neoplasia e/ou tratamento contra ela) e Lei 13043/2014 (assegura aos

irmãos vaga no mesmo estabelecimento). Em 2017, por meio da

publicação do Acórdão 2775/2017, o Tribunal de Contas da União

(TCU), expediu um relatório de auditoria de Fiscalização de

Orientação Centralizado (FOC) ao Ministério da Educação, com o

objetivo de: […] avaliar sob aspectos operacionais, ações

governamentais relacionadas ao acesso à educação infantil (Meta 1 do

Plano Nacional de Educação), com foco no Programa Nacional de

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar

Pública de Educação Infantil (Proinfância) e na transferência de

recursos nanceiros da União para os municípios e o Distrito Federal

com a nalidade de prestar apoio nanceiro à manutenção de novos

estabelecimentos públicos de educação infantil (EI Manutenção).

Sobre os critérios de ingresso das crianças na creche, o acórdão em seu

item 9.1.3.8., recomenda ao Ministério da Educação: […] expeça

orientações ao Distrito Federal e aos municípios para explicitar a

responsabilidade destes para com a redução da desigualdade no



acesso a creches, disposta na Estratégia 1.2 do PNE, com indicação da

possibilidade de estabelecimento de critérios que priorizem crianças

economicamente mais vulneráveis no acesso a creches públicas ou

conveniadas[…]. Este relatório do TCU rea rma que os critérios de

vulnerabilidade social utilizados para o ingresso dos bebês e crianças

menores de três anos, nas instituições do município de Juiz de Fora, os

quais encaminham em consonância com suas recomendações ao

Ministério da Educação. Com o objetivo em reduzir em pelo menos

10% a diferença de acesso à creche às crianças oriundas de renda

familiar per capita mais elevado e as do mais baixo. Conforme trata o

próprio relatório, a intenção é elevar o atendimento às crianças mais

pobres, na compreensão que as famílias mais abastadas tendem a

matricular suas crianças na rede privada. Dessa forma, o

estabelecimento de critérios de priorização promove o acesso à

educação infantil daqueles que mais necessitam do amparo estatal. A

entrada das crianças de famílias mais vulneráveis ao atendimento de

creche estabelecida por critérios de vulnerabilidade social demonstra

o cuidado do município para a redução das desigualdades sociais

conforme regulamenta o Art. 3º, III, da Constituição Federal de 1988.

Para o atendimento nessas instituições existem critérios

estabelecidos pelo Ministério da Educação, os quais são adotados pela

SE, que inviabiliza a matrícula em excedência, tais como número de

crianças por educadores (Parâmetros Nacionais de Qualidade para

Educação Infantil – vol. 02) e metragem da rede física para cada criança

e educadores (Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições

de Educação Infantil – encarte 1), que assim dispõem: Parâmetros

Nacionais de Qualidade para Educação Infantil – vol. 02 – pág. 35/36:

8.4 A relação entre o número de crianças por agrupamento ou turma e

o número de professoras ou professores de Educação Infantil por

agrupamento varia de acordo com a faixa etária: • uma professora ou

um professor para cada 6 a 8 crianças de 0 a 2 anos; • uma professora

ou um professor para cada 15 crianças de 3 anos; • uma professora ou

um professor para cada 20 crianças acima de 4 anos. 8.5 A quantidade

máxima de crianças por agrupamento ou turma é proporcional ao

tamanho das salas que ocupam. Parâmetros Básicos de Infraestrutura

para Instituições de Educação Infantil – encarte 1– pág. 27: XII.

Recomendações: (...) que a área mínima para todas as salas para

crianças de 0 a 6 anos contemple 1,50 m² por criança atendida

considerando a importância da organização dos ambientes educativos

e a qualidade do trabalho. Recomenda-se que a metragem das salas

seja a mesma, independentemente da faixa etária, possibilitando

alterações nos agrupamentos, de acordo com a demanda da

comunidade; (...) Sendo assim, seguimos as legislações federais,

estaduais e municipais de forma a propiciar um atendimento de

qualidade, que assegurem, além das condições de segurança, as

práticas educativas para o pleno desenvolvimento dos bebês e das

crianças pequenas, nos seus aspectos psicológicos, sociais, afetivos,

culturais, físicos e cognitivos. A seguir indicamos a classi cação



utilizada hoje para o cadastro: 1.    Prioridade 1: a.     Possui Bolsa

Família; b.    Possui De ciência; c.     Possui Neoplasia; d.    Possui

Irmãos matriculados; e.    Renda per capta: e.1. até R$89,00; e.2. entre

R$89,01 e R$178,00 e.3. entre R$178,01 e ½ salário mínimo; e.4. acima

de ½ salário mínimo caso, pelo menos, seja marcado um dos campos

acima indicado. 2.    Prioridade 2: a.     Possui encaminhamento: a.1.

Família acolhedora; ou a.2. Casa de acolhimento. b.    acima de ½ salário

mínimo caso o campo a do item 2 seja marcado. 3.    Prioridade 3:

a.     Possui outros encaminhamentos: a.1. Vara da Infância; ou a.2.

Conselho Tutelar; ou a.3. CRAS; ou a.4. CREAS. b.    acima de ½ salário

mínimo caso o campo a do item 3 seja marcado. 4.    Prioridade 4:

a.     Possui cuidador dependente; b.    acima de ½ salário mínimo caso o

campo a do item 4 seja marcado. 5.    Prioridade 5: a.     É constituída

por família monoparental; b.    acima de ½ salário mínimo caso o

campo a do item 5 seja marcado. 6.    Prioridade 6: a.     Informações não

marcadas nas Prioridades de 1 a 5; b.    acima de ½ salário mínimo.

Diante do exposto, justi camos o rigor no processo de ingresso da

criança e no cumprimento do atendimento às crianças conforme a

ordem de classificação por critérios de vulnerabilidade social.

Endereço (site) ou caminho do sistema

Não informado

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Willian Almeida Silva - Gestor do Sistema Luiz Henrique Colla -

Supervisor da Supervisão de Gestão e Movimento de Vagas nas

Instituições Parceiras - SGMVIP

Nome do sistema

Sistema de Comunicação e Controle de Vagas- SCCV

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

O SCCV é um sistema via web, desenvolvido pela Subsecretaria de

Tecnologia da Informação epela Subsecretaria de Tecnologia da

Informação e mediada pela atual Supervisão de Tratamento e Gestão

da Informação – STGI com a mediação da mediada pela Supervisão de

Tratamento e Gestão da Informação – STGI. O sistema veio com a

nalidade de suprir a demanda de otimização da comunicação entre as

escolas e a Supervisão de Organização do Quadro Funcional – SOQF,

no tocante à substituição/contratação de servidores do quadro do

magistério para atender às unidades escolares. Por meio desse sistema

as escolas lançam a necessidade que é imediatamente visualizada pela

equipe da SOQF e as etapas para atendimento da demanda podem ser

acompanhadas pela unidade requisitante no próprio sistema. O SCCV

tornou a comunicação entre escolas e SOQF mais rápida e e ciente,

haja vista que diminuiu a ocorrência de duplicidades de ações



referentes a uma mesma situação, como acontecia com as solicitações

via e-mail.

Endereço (site) ou caminho do sistema

www.sccv.pjf.mg.gov.br

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Este sistema tem quatro per s de permissão: Acesso administrador:

permissão total; Acesso gerente: permissão parcial; Acesso escola:

individual por escola (cada escola visualiza apenas a sua); Acesso

consulta: apenas consulta (servidores da Secretaria de Educação que

necessitam da consulta para a conclusão de suas atividades). Per l

administrador: Rosane Marinho Guelber (supervisora STGI); Bruno

Ribeiro Ataíde Sera m, Jemine Atalaia Rodrigues de Souza, Márcia

Lúcia de Aragão Gomes e Sérgio Ricardo Peixoto Vasconcellos

(técnicos STGI); Dayane de Amorim Matos, Márcia Andrea Batitucci

Muler e Ruth Aparecida Moratori Peixoto (técnicas SOQF). Per l

gerente: Carla Magna dos Santos Oliveira Gomes (supervisora SOQF);

Alessandra Tereza Cerutti Laina, Lueine Luiza da Fonseca Pinto

Guedes e Magda Aparecida de Freitas Veríssimo (técnicas SOQF)

Per l escola: todas as escolas com acesso do diretor, coordenador

pedagógico e/ou secretário escolar. Listagem (STGI Rosane Marinho

Guelber) Per l consulta: servidores da Secretaria de Educação que

necessitam da consulta para a conclusão de suas atividades. Listagem

(STGI Rosane Marinho Guelber)

Nome do sistema

e-SIC

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

O e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão)

permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de

acesso a informação para órgãos e entidades do Poder Executivo

Municipal. Este portal disponibiliza o acesso à informações do Poder

Executivo do Município de Juiz de Fora, conforme estabelecido na Lei

Federal nº 12.527 de 2011 e Decreto Municipal nº 11.615 de 2013.

Endereço (site) ou caminho do sistema

http://esic.pjf.mg.gov.br/

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Rosane Marinho Guelber (supervisora STGI) - titular Marcela

Gasparetti Lazzarini (assessora APA) -Suplente.

Nome do sistema

http://www.sccv.pjf.mg.gov.br
http://esic.pjf.mg.gov.br/


Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal - E - OUV FEDERAL

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

Este Sistema FALA BR é uma iniciativa da Controladoria Geral da

União, desenvolvido pelo Ministério da Transparência, sendo utilizado

por diversos órgãos e entidades, pretendendo difundir e incentivar a

transparência orçamentária, acesso público à informação, participação

social, além de fortalecer a democracia e os direitos humanos ,

fomentar inovações tecnológicas e efetiva aproximação entre o Poder

Executivo e sociedade. Este é usado através do acesso ao Portal PJF/

OUVIDORIA/FALA BR para toda a comunidade e Comitê de

Ouvidoria Educacional deve ser cadastrado na Ouvidoria Geral do

Município para acesso ao Sistema.

Endereço (site) ou caminho do sistema

cgu@cgu.gov.br

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

Cybele Manso Guedes Azzi - Assessor V Walquíria Oliveira Sampaio

da Silva - Assessor IV

Nome do sistema

eSE_PJF

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

O eSE_PJF não chega a ser um sistema, trata-se de um software que

engloba alguns programas. O principal objetivo é o gerenciamento de

um banco de dados que armazena informações relativas aos

servidores efetivos e contratados e suas movimentações. Ele é capaz

de informar vários dados sobre o servidor: dados pessoais, de lotação,

transferência, aposentadoria, vacância, cessões, entre outros,

relacionando sempre o servidor à sua função. Permite a criação e a

emissão de relatórios contribuindo de forma e caz ao gerenciamento

de pessoas. Com a ajuda do SCCV, ele controla toda a parte de lotação

de pessoal da Secretaria de Educação. Importante lembrar que vários

outros programas estão sendo integrados a este. São eles: controle de

alunos de cientes, licenças diversas, controle de entrada e saída de

documentos, entre outros, que atenderão a outros departamentos e

supervisões.

Endereço (site) ou caminho do sistema

Instalado diretamente nos computadores

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

O administrador geral é Sérgio Ricardo (técnico STGI) que foi o

responsável em transformar uma versão anterior, criada em Access

mailto:cgu@cgu.gov.br


pelos supervisores Luiz Henrique de Paula Colla (DEI) e Rosane

Marinho Guelber (STGI). O eSE_PJF não possui per s de acesso

apenas autorização direta de quem pode acessar o quê. A Supervisão

de Organização do Quadro Funcional tem autorização para incluir,

modi car, excluir ou alterar dados dos servidores contratados, gerar

encaminhamento, imprimir, consultar entre outros. A Supervisão de

Tratamento e Gestão da Informação tem autorização para incluir,

modi car, excluir ou alterar dados dos servidores efetivos, entre

outros, exceto alterar a programação do software. Os usuários são

autorizados pelos supervisores da STGI e SOQR, Rosane Marinho

Guelber e Carla Magna dos Santos Oliveira Gomes respectivamente.

Os demais departamentos que necessitam destas informações

poderão utilizar o eSE_PJF, assim que forem incluídos os últimos

reajustes.

Nome do sistema

Sistema de Controle de Transferências

Por que esse sistema é importante e como ele é usado?

O Processo de Transferência de Lotação dos Servidores Integrantes

das Classes de Carreiras do Quadro do Magistério Municipal, destina-

se a selecionar servidores de todas as unidades escolares da Rede

Municipal de Ensino com interesse em transferir sua lotação, a pedido,

para outra unidade. Anteriormente, todo este processo era

praticamente realizado manualmente, ou seja, através de formulários

em papel e planilhas eletrônicas. O Sistema de Controle de

Transferências foi desenvolvido para agilizar essa seleção e prover as

escolas municipais dos pro ssionais necessários aos seus quadros

funcionais. Ele é constituído de uma interface "online", formulário

eletrônico hospedado em servidor do governo federal, de acesso

público controlado (permissão através de login e senha) e monitorado

pela equipe do DPPI/SE. E de um sistema auxiliar, desenvolvido na

linguagem VBA com banco de dados Microsoft Jet (MS Access), que

realiza a importação dos dados (via TXT), armazenados na base do

formulário, e executa a classi cação automática das solicitações de

acordo com os critérios estabelecidos em edital. Resumidamente, após

a divulgação das vagas disponíveis, os servidores públicos

concursados interessados (Professores, Secretários Escolares e

Coordenadores Pedagógicos), em uma primeira etapa, preenchem o

formulário com as informações solicitadas, apresentando na sequência

os comprovantes/documentos obrigatórios. Na etapa seguinte, após o

m do prazo estabelecido, todos os dados são importados,

processados, analisados e classi cados em minutos, sendo gerados

pelo sistema auxiliar, instantaneamente, todos os relatórios gerenciais

que orientarão a formalização das transferências. Com a implantação,

todo o processo ganhou credibilidade, agilidade e economicidade de

recursos humanos e financeiros.



Endereço (site) ou caminho do sistema

http://formsus.datasus.gov.br/

Quem na secretaria tem acesso a ele? Escreva o nome e o cargo.

Inclua o nome de todas as pessoas que acessam o sistema.

MONITORES - Equipe do STGI/DPPI/SE sob a coordenação da

supervisora Rosane Marinho Guelber GESTOR - William Almeida

(TNS3-Administrador/Analista de Sistemas) RESPONDENTES - Todos

os professores, secretários escolares e coordenadores pedagógicos da

rede municipal de ensino

Planejamento e contexto da Secretaria

4. Como foi o processo de transição com a equipe anterior?

Não foi possível realizar o período de transição tendo em vista que esta

equipe assumiu a Secretaria de Educação em outubro de 2015, um ano e

dois meses antes, do término do primeiro mandato do prefeito à época.

Neste período a equipe deu continuidade aos processos em andamento e

começou a imprimir uma atuação que reunisse o princípio de

pertencimento e unidade de rede (autonomia com unidade), uma vez que a

equipe que assumiu era composta por pro ssionais da carreira do

Magistério Municipal.

5. Quando assumiu a gestão, quais foram os desafios encontrados? De
modo geral, quais eram os resultados de aprendizagem, acesso e
equidade da rede?

Nas reuniões de diretores (as) e coordenadores (as) foram apresentados os

resultados do município de Juiz de Fora. As apresentações tinham por

objetivo possibilitar a compreensão do indicador abordado, seus

elementos constitutivos e os diversos ângulos de análise que poderiam ser

realizadas numa perspectiva pedagógica. Além disso, foram realizadas

o cinas de análise dos resultados individuais das escolas, com espaço para

a proposição de ações que poderiam ser desenvolvidas para a melhoria dos

resultados. O conjunto de dados das avaliações externas eram compilados

pela Supervisão de Desenvolvimento do Ensino e Avaliação Escolar

(SDEAE), do Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação

(DPPF) de forma peculiar a partir de pesquisa nos portais o ciais de

divulgação. Os dados do IDEB, por exemplo, foram organizados ao lado de

suas metas e dos dados de seus componentes ( uxo e desempenho) para

possibilitar a compreensão se o crescimento ou a redução do IDEB estava

relacionado a algum desses pontos. Além dessa tabela, era construída uma

outra tabela com os resultados do teste do SAEB 5º e 9º ano para a escola

avaliar como foi o desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e

Matemática.
Relatorio_IDEB-PROALFA.pdf

http://formsus.datasus.gov.br/
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/initial_education_status_attachment/file/212/Relatorio_IDEB-PROALFA.pdf


6. Descreva a estrutura da Secretaria de Educação no início da gestão.

No início da gestão tínhamos um Regimento Interno vigente (arquivo na

Biblioteca da Plataforma), que ao longo do tempo percebemos que

determinadas ações não estavam contempladas. Assim, no momento da

Reforma Administrativa em 2019, realizamos algumas adequações que

constam do novo Regimento (arquivo na Biblioteca da Plataforma). Em

2020 a SARH iniciou a validação dos uxos, entretanto ainda não foi

realizado o da Secretaria de Educação.

7. Ao assumir a gestão, quais desafios foram priorizados e quais
resultados foram alcançados?

Qual desafio foi priorizado?

Reestruturação da Rede Municipal de Educação

Quais ações foram feitas?

Reorganização do Programa Nossa Escola - PNE, trazendo equidade

entre as escolas dos valores recebidos pelas mesmas. Foi construída a

legislação do PNE, junto à Secretaria de Fazenda e Controladoria

Geral do Município, que encaminhou o projeto de Lei para a Câmara

Municipal aguardando aprovação. Foi realizada uma reordenação de

atendimento de três Creches, ampliando o atendimento de 0 a 3 e

repassando 4 e 5 anos para as escolas municipais mais próximas.

Alteração do Regimento Interno da SE para melhor atendimento dos

fluxos de trabalho.

Quais os resultados obtidos? O desa o foi superado? Se não, quais

foram os motivos? Até qual ponto a SME conseguiu avançar?

Melhoria do valor per capta do PNE com equidade à todas as escolas

da Rede Municipal. Construção do Projeto de Lei do PNE, que existe

desde 1993 e não possuía legislação própria. Ampliação do

atendimento de 0 a 3 anos. As mudanças de algumas supervisões que

se encontravam em descompasso com as ações do departamento foi

muito positiva, melhorando o uxo e a interlocução das atividades

desenvolvidas.

Ainda há pendências? Quais recomendações sua equipe deixa para a

próxima gestão? Conte também quais foram as lições aprendidas

nesse processo.

Pendências: Projeto de lei ainda se encontra na Câmara Municipal

para a legislação. O uxo de trabalho alterado no último Regimento

Interno ainda não foi validado pela SARH, o redesenho ainda deverá

ser realizado. Deixamos uma proposta de ampliação de 0 a 3 anos,

como a já realizada nestas três unidades para estudo e deliberação da

próxima gestão.

A ferramenta de Plano de Ação foi usada? Se sim, indique qual o

plano.

Não foi usada



Qual desafio foi priorizado?

Fortalecimento da Cultura de Rede

Quais ações foram feitas?

Diretamente com os diretores escolares nas reuniões mensais e

proposições de ação que fortalecesse e articulasse a autonomia das

escolas com a unidade de rede em todos os processos . Culminamos

com a produção de vídeos - ESCOLAS EM REDE, nos quais os

diretores contam o trabalho da escola, ao mesmo tempo que os

princípios da Cultura de Rede são apresentados: Ensino, Estudo,

Criatividade, Projetos, Desenvolvimento e Sustentabilidade.

Quais os resultados obtidos? O desa o foi superado? Se não, quais

foram os motivos? Até qual ponto a SME conseguiu avançar?

É uma questão de desenvolvimento de pertencimento. Conseguimos

chegar aos diretores e coordenadores pedagógicos, mas não ainda aos

professores. Com as Lives, neste momento de pandemia, demos um

grande passo nesta aproximação.

Ainda há pendências? Quais recomendações sua equipe deixa para a

próxima gestão? Conte também quais foram as lições aprendidas

nesse processo.

Chegar aos 5.000 (cinco mil) professores da Rede é uma grande

necessidade da gestão. Ter como interlocutores diretores e

coordenadores ainda não é suficiente.

A ferramenta de Plano de Ação foi usada? Se sim, indique qual o

plano.

Não foi usada

Qual desafio foi priorizado?

Aprovação, implementação e monitoramento do Plano Municipal de

Educação

Quais ações foram feitas?

No âmbito dessa meta tivemos grande avanço em relação ao Plano

anterior apesar de episódios muito desagradáveis na discussão da

Câmara Municipal principalmente no âmbito da incompreensão do

Procurador Geral anterior sobre a nalidade do plano, além da

deturpação das metas referentes à inclusão de gênero por alguns

vereadores e apoiado por outros. O Conselho Municipal de Educação

elaborou parecer contra essa ação dos vereadores que foi homologado

pela secretária de educação, enviada ao Ministério Público que acatou

e demando da secretaria explicações que corroboraram para o

julgamento de inconstitucionalidade anexado na aba PME.



Quais os resultados obtidos? O desa o foi superado? Se não, quais

foram os motivos? Até qual ponto a SME conseguiu avançar?

Do ponto de vista de seu maior problema sim: ação de

inconstitucionalidade aprovada. Conseguimos com bastante ênfase

andar com o PME em articulação com o PPA.

Ainda há pendências? Quais recomendações sua equipe deixa para a

próxima gestão? Conte também quais foram as lições aprendidas

nesse processo.

A maior pendência é o Monitoramento e a interrupção do trabalho

conjugado entre Ministério da Educação, Undime e Consed neste

monitoramento.

A ferramenta de Plano de Ação foi usada? Se sim, indique qual o

plano.

Não foi usada

Qual desafio foi priorizado?

Melhoria dos resultados educacionais na Rede Municipal de Ensino

Quais ações foram feitas?

A partir dos dados educacionais das avaliações externas como o IDEB

e o PROALFA foram realizadas ações na Secretaria de Educação que

envolveram formações voltadas para diretores(as), coordenadores(as)

e professores(as); visitas às escolas (Visitas de Imersão) e discussão

dos resultados especí cos da escola com sua equipe gestora. Nas

visitas às escolas (Visitas de Imersão) foram realizados momentos de

escuta da equipe gestora e/ou professores e também foram

observados diversos aspectos de sua organização pedagógica. Após a

visita, a equipe gestora recebia questões de re exão sobre o processo

pedagógico e avaliativo da escola para discutir posteriormente com a

equipe da Secretaria de Educação. Na reunião que ocorria na

Secretaria de Educação após a visita, eram pontuados com a equipe

gestora os pontos observados na visita, as questões respondidas pelas

escolas sobre o processo avaliativo, os dados da escola nas avaliações

externas (IDEB, PROALFA, Ditado Conceitual) e os dados de

rendimento escolar. A partir dessas re exões a escola pontuava ações

que poderia desenvolver para melhorar algum ponto negativo

observado. Outra forma avaliativa que merece destaque foi o Ditado

Conceitual. O Ditado Conceitual é uma avaliação diagnóstica e foi

criado pela Supervisão de Formação Continuada dos Pro ssionais da

Educação (SFCPE), Departamento de Planejamento Pedagógico e de

Formação (DPPF) com o objetivo de identi car em qual nível de

conceitualização da escrita a criança se encontra, para que a partir

desse conhecimento o(a) professor(a) possa promover estratégias

pedagógicas mais adequadas para o seu desenvolvimento. O Ditado

Conceitual em sido realizado com as escolas da rede desde 2014.



Porém até o ano de 2017 os resultados eram compilados de forma

geral e divulgados especialmente nas reuniões de coordenadores

juntamente com um conjunto de possibilidades de práticas

pedagógicas que poderiam ser desenvolvidas em cada nível de

desenvolvimento da criança. Em 2018 e 2019 a SFCPE em conjunto

com a SDEAE elaboraram grá cos comparativos com os resultados

dos alunos do 1º e 2º anos em abril e novembro e encaminhou às

escolas em forma de Devolutiva Pedagógica. Além dessa ação, as

formações para coordenadores com ênfase na prática pedagógica da

alfabetização continuaram a ser realizadas pela SFCPE. Um outra ação

relevante relacionada a alfabetização, foi o Projeto “Alfabetização em

rede”, desenvolvido em 2017, que tinha como objetivo a formação de

professores alfabetizadores que atuavam em 21 escolas da rede

municipal. Essas escolas foram selecionadas a partir de um diagnóstico

com dados do PROALFA e do Ditado Conceitual, de 2016, envolvendo

as turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental. O Curso

aconteceu em 4 (quatro) escolas polo e no Centro de Formação dos

Professores da Secretaria de Educação, nos meses de março a junho. O

horário escolhido foi ao nal do turno da tarde, 17h30 min. Toda essa

estrutura foi organizada com o objetivo de otimizar a locomoção dos

professores e possibilitar maior participação. Foram 10 encontros

totalizando uma carga horária de 30 horas. Tomando como referência

as dimensões do desenvolvimento na relação do conhecimento, com a

Arte e a vida, foram envolvidas as seguintes áreas: Língua Portuguesa,

Matemática, Artes Visuais, Literatura, Contação de Histórias e

Corporeidade. Ao todo forma 232 inscritos entre professores e

coordenadores das 21 escolas selecionadas e, ao nal, um total de 170

concluintes. As ações relacionadas à alfabetização e alfabetização

matemática continuaram nos anos subsequentes, 2018 e 2019 com a

participação de formadores nas reuniões das escolas.

Quais os resultados obtidos? O desa o foi superado? Se não, quais

foram os motivos? Até qual ponto a SME conseguiu avançar?

O IDEB dos Anos Iniciais na rede municipal de Juiz de Fora em 2015

era 4,9. Em 2017 o IDEB apresentou crescimento para 5,2. Em 2019, o

IDEB dos Anos Iniciais foi 5,1. Observa-se um crescimento do IDEB

nos Anos Iniciais no período da gestão. O IDEB dos Anos Finais na

rede municipal de Juiz de Fora em 2015 era 4,2. Em 2017 o IDEB Anos

Finais foi para 4,1. Em 2019, o IDEB dos Anos Finais .foi 4,2 Observa-

se que o IDEB dos Anos Finais cou estagnado no período da gestão.

A pro ciência no PROALFA do 3º ano em 2015 era 531.2. Em 2016 a

pro ciência no PROALFA foi de 539,2, em 2017 foi 534 e em 2018 foi

544,2 ( 2018 foi o último ano que o PROALFA avaliou o 3º ano).

Observa-se um crescimento na pro ciência do PROALFA no período

da gestão.

Ainda há pendências? Quais recomendações sua equipe deixa para a

próxima gestão? Conte também quais foram as lições aprendidas



nesse processo.

Continuar as ações diagnósticas ( Ditado Conceitual) no 1º e 2º anos,

fazer a formação continuada, elaborar materiais de apoio e

orientações a partir dos resultados e acompanhar nas escolas o

trabalho desenvolvido. Fazer formação sobre o Referencial Curricular

do município de Juiz de Fora; acompanhar o trabalho desenvolvido no

Infantil ao nal do Ensino Fundamental e EJA. Promover ações que

reduzam a reprovação no Ensino Fundamental.

A ferramenta de Plano de Ação foi usada? Se sim, indique qual o

plano.

Não foi usada

Qual desafio foi priorizado?

Articulação com os diversos setores do serviço público e da sociedade

civil, observado o contexto da cidade com foco em ações educacionais

na escola e fora dela

Quais ações foram feitas?

Instituição do Projeto Rede em Ação; Sugestão para o Chefe do

Executivo para que o Bem Comum Bairros, fossem realizados com as

escolas e nas escolas, reunindo diversas secretarias. Articulação com a

Secretaria de Esporte e Lazer nos projetos educacionais; Projeto Bem

comunidade com as escolas da Zona Rural, contanto com diversos

setores da PJF; Parceria com o DEMLURB para pinturas das escolas;

Quais os resultados obtidos? O desa o foi superado? Se não, quais

foram os motivos? Até qual ponto a SME conseguiu avançar?

Sim, um movimento iniciado que pode ser aprimorado.

Ainda há pendências? Quais recomendações sua equipe deixa para a

próxima gestão? Conte também quais foram as lições aprendidas

nesse processo.

O esforço é grande na efetivação da intersetorialidade. Na maioria das

vezes ela é pontual/eventual. Acreditamos que com um

direcionamento maior na efetivação dos gabinetes intersetoriais a

capilaridade do acesso à população aos serviços públicos melhorará

muito.

A ferramenta de Plano de Ação foi usada? Se sim, indique qual o

plano.

Não foi usada

8. Quais projetos/programas a Secretaria desenvolve, em parceria ou
não, atualmente?

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.



No ano de 2016 foi iniciada uma parceria entre a Secretaria de

Educação de Juiz de Fora (SE/JF) e o Instituto Votorantim. Até o ano

de 2018 esta parceria foi intitulada como Programa Parceria

Votorantim pela Educação (PVE), no ano de 2019 passou a se chamar

Parceria pela Valorização da Educação (PVE), pois outras empresas

foram agregadas ao Instituto Votorantim. Essa iniciativa do Instituto

Votorantim e das empresas agregadas busca contribuir com a

melhoria da educação pública nos municípios onde a Votorantim atua.

Em Juiz de Fora a Nexa Resources é a empresa agregada ao Instituto

Votorantim. A parceria se con gura em duas frentes de atuação: 1)

Mobilização Social que tem como público-alvo a comunidade. O

objetivo é o de fortalecer o valor social da educação por meio da

articulação com lideranças comunitárias para o planejamento e

realização das ações que contribuam para a melhoria da qualidade da

educação; 2) Gestores Educacionais e Escolares que envolve

pro ssionais da SE/JF e diretores escolares e coordenadores

pedagógicos. O objetivo é o de contribuir com o fortalecimento das

políticas públicas educacionais por meio de apoio na formação das

equipes das Secretarias de Educação e dos Gestores Escolares. No ano

de 2016, a frente de Mobilização atuou com instituições comunitárias

de diversas regiões do município a saber: Coletivo Vozes da Rua (Hip-

Hop), Mutirão do Vale Verde, Gente em Primeiro Lugar, Grupo

Recrear, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Alunos

representantes das Escolas Municipais participantes do PVE. Em 2017

o trabalho foi realizado com as seguintes instituições: Gente em

Primeiro Lugar, Grupo Recrear, Mutirão do Vale Verde, Funcionários

representantes da empresa Nexa Resources, Representantes de

Associação de moradores dos bairros Igrejinha e Santa Luzia. Em 2018

participaram dessa frente Professores da Sala de Leitura das 12

escolas da rede municipal participantes do PVE, uma representante do

Grupo de Contadores de Histórias da Biblioteca Municipal Murilo

Mendes. Em 2019 o trabalho foi realizado com os moradores da zona

rural das seguintes comunidades: Igrejinha, Humaitá, Penido e Rosário

de Minas. Essa parceria foi desenvolvida a partir de um trabalho de

caráter intersetorial com outras secretarias da Prefeitura de Juiz de

Fora (PJF), uma empresa privada e moradores das comunidades

supracitadas. Segue a relação dos envolvidos: a) Secretarias de

Comunicação Pública (SECOM), Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Agropecuária (SEDETA), Meio Ambiente e Ordenamento

Urbano (SEMAUR), Saúde (SS), Esporte e Lazer (SEL) b) órgãos da

Administração Indireta da Prefeitura de Juiz de Fora: Procon e

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB) c) Empresa

E-Ambiental Resíduos Ltda Lixo Eletrônico d) Organizadores dos

Torneios Leiteiros das comunidades supracitadas. Essas atividades

realizadas nas comunidades rurais tiveram um evento especial

intitulado Bem Comunidade. Para a realização desse evento a SE/JF

congregou esforços junto às secretarias e aos órgãos da

Administração Indireta da Prefeitura de Juiz de Fora supracitados, aos



diretores escolares, coordenadores pedagógicos, estudantes, famílias,

bem como lideranças comunitárias e a empresa E-Ambiental Resíduos

Ltda Lixo Eletrônico para fortalecer ações em prol da educação

municipal. Nesse ano de 2020, a formação está direcionada somente

para o Grupo Gestores Educacionais que é formado pela Subsecretária

de Articulação das Políticas Educacionais e pelas Gerentes dos

seguintes Departamentos: Departamento de Educação Infantil (DEI),

Departamento de Ensino Fundamental (DEF), Departamentos de

Planejamento das Políticas de Formação (DPPF), Departamento de

Apoio e Inclusão ao Educando (DIAE) e Departamento de

Planejamento de Pessoas e Informação (DPPI). Também participam a

Assessora Marcela Lazzarini, supervisores(as) e técnicos(as) dos

referidos Departamentos. As atividades formativas tiveram dois eixos

centrais: 1) Construção do Memorial de Gestão da Secretaria de

Educação no período de Outubro de 2015 a Dezembro de 2020, 2)

Revisão e Avaliação dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas

municipais e dos CAEE’s. Tendo em vista as restrições de convivência

social motivadas em torno pandemia da COVI-19, os encontros do

PVE-2020 acontecerão, no primeiro semestre, na modalidade a

distância. Para o Grupo de Mobilização Social as atividades tem como

objetivo fortalecer o valor social da educação por meio da articulação

com lideranças comunitárias para o planejamento e realização das

ações que contribuam para a melhoria da qualidade da educação. Os

encontros formativos com o grupo de Mobilização Social até o ano de

2019 foram realizados no Centro de Formação do Professor da SE/JF,

no Centro de Artes e Esportes Uni cados (Praça CEEU) no bairro

Ben ca, na Escola Municipal Padre Wilson e no Curumim do bairro

Igrejinha. Os eventos de encerramento das atividades foram

realizados na Escola de Governo e no Centro de Formação do

Professor da SE/JF. Dia 16 de dezembro haverá um evento on line com

todos os municípios do Brasil que participaram do PVE.
Parceria_pela_Valorização_da_Educação_-__PVE.pdf

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Concluído

Quem são as equipes responsáveis?

Denise Vieira Franco, Andréa Borges de Medeiros, Marivalda Ro no (

técnica da equipe do DEI) e Mirian Sanábio ( técnica da equipe do DEF)

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Instituto Votorantim - Em Juiz de Fora a Nexa Resources é a empresa

agregada ao Instituto Votorantim.

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

Que continuem na parceria solicitando a permanência da formadora

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/699/Parceria_pela_Valoriza%C3%A7%C3%A3o_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_-__PVE.pdf


Maria Regina com a Rede Municipal.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

PROJETO REDE EM AÇÃO . Implantado no ano de 2017 , sob a

coordenação da Secretaria de Educação de Juiz de Fora, visa o

cumprimento da Lei Municipal 12.469 de 11 de janeiro de 2012 que

institui a Área de Proteção e Segurança Escolar - APS ESCOLAR em

torno das unidades de ensino básico localizadas no município de Juiz

de Fora. Objetivo principal do Projeto REDE EM AÇÃO é contribuir

com a prevenção da violência no ambiente escolar e nas comunidades,

na tentativa de assegurar aos alunos condições adequadas para o

processo educacional. O projeto foi construído numa perspectiva

intersetorial de forma a estabelecer metas para a execução da

legislação. Através de Portaria nº 9773, de 13/09/2017 foi instituída

comissão intersetorial para a elaboração do Plano de Trabalho para a

implantação da Lei que institui a Área de Proteção e Segurança nas

Escolas. Esta comissão conta com a participação de representantes de

diferentes órgãos municipais da Prefeitura de Juiz de Fora que, desde

o segundo semestre do ano de 2017 vem se reunindo regularmente na

Secretaria de Educação para planejamento e avaliação das atividades

propostas para as escolas. Em 01/11/2019 foi publicada Portaria nº

10.763 que designa membros para compor o Comitê Gestor do

Projeto "REDE EM AÇÃO assim como de ne atribuições especí cas

inerentes ao mesmo . O Plano de Trabalho elaborado em 2017 teve

como propósito organizar a implantação da Área de Proteção e

Segurança Escolar – APS em torno de unidades de ensino básico

localizadas no município de Juiz de Fora/MG Tem como medida física

um círculo concêntrico com raio de 100 metros contados a partir do

portão de cada estabelecimento escolar, cabendo ao Poder Executivo

a a xação de placas que indiquem os seus limites, bem como o número

desta lei, dentro de sua competência(Lei nº12.469, de 11 de janeiro de

2012) O planejamento foi construído de forma intersetorial por

representantes de diferentes políticas públicas do município de Juiz de

Fora. Para seleção das primeiras escolas usou-se com critério os dados

do Mapa da Violência realizado no ano de 2013 no município de Juiz

de Fora pelo Laboratório de Estudos sobre a violência do Centro de

Pesquisas Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Outros

indicadores para análise seletiva das escolas: demandas encaminhadas

à Supervisão de Mediação e Acompanhamento ao Educando/DIAE/SE.

A operacionalização do projeto se constitui mediante as seguintes

ações: 1)Seleção das duas unidades escolares para a realização do

projeto REDE EM AÇÃO e contato com as Unidades Escolares -

reunião com equipe diretiva e comunidade escolar e local;

2)Delimitação da área a ser trabalhada no entorno das unidades

escolares(raio concêntrico de 100 m) 3)Identi cação das demandas

apresentadas com utilização de questionário próprio; 4)De nição das



prioridades de ações a serem realizadas pelos órgãos Municipais

envolvidos no âmbito interno e externo às unidades escolares;

5)Realização de evento junto à comunidade escolar e local –

Participação dos serviços públicos e setores parceiros que direta ou

indiretamente atuam na Proteção e Segurança Escolar e

Local(Bombeiros, SAMU, Conselho Tutelar, OAB, Defesa Civil, etc),

atividades culturais e de lazer. 6)Avaliação das ações desenvolvidas

pelo projeto pelo Comitê Gestor e equipe diretiva das escolas. A

implantação do Projeto REDE EM AÇÃO/APS ESCOLAR priorizou

ações vinculadas à rede municipal de ensino de Juiz de Fora Em 2018

duas escolas foram contempladas com o projeto: Escolas Municipais

Professora Áurea Nardelli e Prefeito Dilermando Cruz Filho. Em 2019 :

Escolas Municipais Olinda de Paula Magalhães e Antônio Carlos

Fagundes Em 2020: Escolas Municipais Professora Marlene Barros e

Gabriel Gonçalves da Silva(ações interrompidas em função da

suspensão das atividades escolares decorrentes da Pandemia COVID

19) O trabalho desenvolvido pelo Projeto REDE EM AÇÃO constitui-

se em ações voltadas aos professores, aos alunos, à família e

comunidade. São realizados espaços formativos na própria escola e

cursos na SE, o cinas com adolescentes, ações comunitárias abertas às

famílias e ao entorno, assim como serviços identi cados como

de citários em diversas áreas vinculadas à APS Escolar e que

di cultam ou impedem a segurança e à proteção escolar como

trânsito, pavimentação, obras, assistência social, saúde, trânsito, etc.

Através do projeto REDE EM AÇÃO , foi elaborada proposta

denominada "Implantação de Centros de Mediação na rede municipal

de ensino enviado ao programa LIBERTA MINAS. Foi aprovado em 1ª

etapa mas não conseguiu ser contemplado. Contudo o projeto é de

suma relevância para análise futura e possível implantação nas escolas

através do Projeto REDE EM AÇÃO. Também foi encaminhada

proposta para apreciação ao edital do Conselho de Direitos Difusos

vinculado ao Ministério da Justiça no ano de 2018 mas não foi

selecionado.
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PROPOSTA_ATUALIZADA_2020_Curso_Bullying__Cotidiano_Escolar_e_Direitos_Humanos.pdf

Proposta_de_Portaria_Semana_Bullying_JF.pdf

Documento_Ministério_Público_Bullying.pdf

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Importante registrar que o Projeto encontra-se referenciado em

Regimento Interno da Secretaria de Educação vinculado à Supervisão

de Mediação e Acompanhamento ao Educando/DIAE/SSAPE/SE. O

projeto REDE EM AÇÃO é constituído de representação dos

seguintes setores da Prefeitura de Juiz de Fora de acordo com as

portarias o ciais que encontram-se em anexo: 1) SE 2) SETTRA

3)SEMAUR 4)SO 5)SS 6)SDS 7)SESUC 8)DEMLURB 9)EMPAV 10)SG

Atualmente o projeto conta com as seguintes representações: Tania

Franklin Pedroso e Isabella Horsths– Secretaria de Educação –

Coordenadoras do Projeto Edson Rodolfo Visentin e Gerson Almeida

– Secretaria de Governo - SG; Hugo Magrini e João Vieira Queiroz –

Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização – EMPAV;

E gênia Viana e Marina – Departamento Municipal de Limpeza

Urbana – DEMLURB; Renata Luttieri e Renata Viana– Secretaria de

Transporte e Trânsito – SETTRA; Emilce de Castro Silva e Leandro

Lisboa – Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania – SESUC; Eliana

Bernardo e Eriane Pimenta– Secretaria de Saúde - SS Érica Fernandes

e Luciana Domith– Secretaria de Desenvolvimento Social – SDS

Simone Aparecida Carmo Muller de Souza e Paul Almeida – Secretaria

Meio Ambiente e Atividades Urbanas – SEMAUR; Renato Teixeira

Dantas e Rafael Fabião Sett– Secretaria de Obras – SO

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

O projeto REDE EM AÇÃO tem buscado articulações com instituições

através de parcerias com projetos de extensão: No ano de 2018/2019

o projeto REDE EM AÇÃO contou com ação conjunta com Núcleo

Dialogar - Faculdade Direito/UFJF para atuação junta as escolas

selecionadas para formação de educadores para Mediação de

Con itos e para realização de O cina de Adolescentes nesta mesma

área temática. Esta articulação foi encerrada ainda no primeiro

semestre tendo em vista à indisponibilidade de horários da

coordenação do Núcleo. Em 2019 o projeto acolheu a Extensão

Universitária : "O Direito vai à escola" - foco no combate ao Trabalho

Infantil com ações educativas junto aos alunos das escolas

selecionadas com ênfase nos programas voltados para ao Trabalho

como aprendiz do adolescente e jovem). Esta articulação tem que

seguir de forma sistemática nos próximos períodos haja vista que com

a suspensão das atividades presenciais o trabalho conjunto com a

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/512/PROPOSTA_ATUALIZADA_2020_Curso_Bullying__Cotidiano_Escolar_e_Direitos_Humanos.pdf
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UFJF também foi interrompido. No ano de 2020 foi realizado Termo

de Cooperação entre a SE e a Ordem dos Advogados do Brasil para a

realização de formação docente no campo temático: Bullying,

Cotidiano Escolar e Direitos Humanos além de organização da Semana

Municipal de Combate ao Bullying nas escolas da rede municipal. Em

função da suspensão das aulas no mês de março, o curso programado

para a realização no primeiro semestre contou com a execução apenas

do primeiro módulo. De forma virtual, a SE e OAB estiverem presentes

em duas Live no Youtube com abordagem da temática Bullying - No

dia 08 de outubro: Live: Bullying, Cotidiano Escolar e Direitos

Humanos - Expositores: Professora Jussara Alves(SAEDI/DIAE) E dr

Luciano Franco Ribeiro(Presidente da Comissão de Defesa dos

Direitos da Criança, Adolescente e Jovem - OAB/Subseção de Juiz de

Fora). No dia 12 de novembro: Direitos Humanos: os 30 anos do ECA -

avanços e desa os. Expositores: Gisele Zaquini Lopes

Faria(Professora/Gerente SDS) e Dra Juliana

Jacob(Advogada/Secretária da Comissão de Defesa dos Direitos da

Criança, Adolescente e Jovem - OAB/Subseção de Juiz de Fora). O

projeto REDE EM AÇÃO mantém interlocução em suas ações com

outras instituições como: Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Conselho

Tutelar, Programa Saúde na Escola, SAMU, SESC, Organização LIONS

Clube, dentre outros.

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

A equipe responsável aponta para a próxima gestão a garantia da

continuidade do projeto REDE EM AÇÃO no contexto das escolas

municipais com a participação efetiva de todos os seus integrantes e

os orgãos gestores que compõe as portarias municipais sob a

coordenação geral do Departamento de Inclusão e Atenção ao

Educando/Supervisão de Mediação e Acompanhamento ao Educando.

Faz-se urgente ampliar o encaminhamento efetivo dos serviços

públicos pelos orgãos e unidades governamentais das principais

demandas apontadas nas unidades escolares inerentes ao projeto

REDE EM AÇÃO levando em consideração as medidas do raio

concêntrico estipulado na legislação da APS ESCOLAR.

Recomendamos também a manutenção das interlocuções com as

unidades acadêmicas e orgãos como a OAB, Conselho Tutelar, Corpo

de Bombeiros, dentre outros no intuito de ampliação e consolidação

dos processos de formação docente assim como para divulgação e

encaminhamentos do público alvo do projeto para serviços públicos e

sociais quando necessário. Fundamental também garantir a

continuidade da representação do DIAE/SMAE no Conselho

Municipal de Segurança Pública e Cidadania do município de Juiz de

Fora tendo este orgão representativo um aliado e parceiro efetivo na

consolidação do Projeto REDE EM AÇÃO. Importante recomendação

é garantir recursos públicos para a manutenção do projeto REDE EM

AÇÃO - produção de material grá co, placas de identi cação nas

escolas contempladas, organização das ações coletivas, dentre outros.



Aponta-se de forma mais ampla para estruturação nanceira através

de captação de recursos para a implantação de núcleos de mediação

no âmbito das escolas contempladas com o projeto seja através de

destinação de verba pública, seja através de participação em editais de

projetos inerentes ao assunto em tela.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

O PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE ESCOLAR no

âmbito do Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando é de

responsabilidade da Supervisão de Acompanhamento da Saúde

Escolar-SASE. A supervisão contou com a coordenação da servidora

da Secretaria de Educação, Sandra Aparecida Oliveira Batista que

aposentou-se no serviço público em agosto de 2020. De acordo com o

artigo 42 da Resolução 0133/2019 cabe à Supervisão de

Acompanhamento à Saúde Escolar as seguintes atribuições: I -

contribuir para a promoção em Educação e Saúde dos alunos da Rede

Municipal de Ensino, propiciando condições favoráveis ao seu

processo de aprendizagem, desenvolvimento e consequente melhoria

em sua qualidade de vida; II - promover, em articulação com os demais

setores municipais e comunidade, o cumprimento do Programa

Nacional de Vacinação; III - desenvolver mecanismos necessários à

implantação e à implementação de projetos educacionais voltados à

saúde escolar; IV - propor à Gestão da Secretaria de Educação adesão

aos programas federais e estaduais voltados para a implementação e

acompanhamento de ações de prevenção, promoção e atenção à

saúde do escolar; V - integrar comissões e buscar parcerias para a

realização de fóruns, cursos, seminários, palestras sobre prevenção,

promoção e atenção à saúde e qualidade de vida dos alunos da Rede

Municipal de Ensino e suas famílias; VI - buscar parcerias com a

Secretaria de Saúde visando avaliação médica e especializada aos

alunos da rede municipal que necessitarem, mediante a apresentação

de relatório e informações das unidades escolares; VII - articular, em

conjunto com a Secretaria de Saúde, a disponibilização de vacinas para

os Servidores lotados na Secretaria de Educação e Escolas; VIII -

buscar parcerias com instituições governamentais e não

governamentais que colaborem com a efetivação de projetos de saúde

escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino; IX - acompanhar

sistematicamente os projetos elaborados pela Secretaria de Educação

- SE em articulação com a Secretaria de Saúde - SS, avaliando os

resultados obtidos e implementando novas ações; X - coordenar o

Programa Laboratório Óptico da Secretaria de Educação - SE com a

execução de ações voltadas para a promoção da saúde ocular dos

alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante apresentação de

receituário médico, para a confecção de prótese ocular - óculos; XI -

organizar e conferir periodicamente os estoques do Laboratório

Óptico buscando identi car lentes e armações disponíveis; XII -



solicitar reposição de material especí co para confecção de prótese

ocular ao Departamento de Execução Instrumental - DEIN; XIII -

acompanhar e controlar o serviço oferecido, garantindo qualidade no

atendimento e respeito às necessidades dos alunos em consonância

com condições e orientações previstas no programa; XIV - construir

interlocução sistemática com as Supervisões do Departamento de

Inclusão e Atenção ao Educando - SMAE/SAEDI/SAE/STE/SNAE,

visando integração nos atendimentos prestados aos alunos da rede

municipal de ensino acompanhados pela SASE, de acordo com as

demandas apresentadas; XV - coordenar, em conjunto com o

Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação -

DPPF/SE, em parceria com a Defesa Civil, SAMU e o 4º Batalhão do

Corpo de Bombeiros Militar a implantação da Lei Federal nº

13722/18, que torna obrigatória a capacitação anual em noções

básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de

estabelecimentos de ensino público e privado da Educação Infantil e

Fundamental; XVI - manter interlocução com outras Supervisões do

Departamento de Inclusão e Atenção ao estudante - DIAE, bem como

com o Comitê de Ouvidoria Educacional - COE; o Sistema de Garantia

de Direitos - Conselho Tutelar; o Ministério Público e Vara da Infância

e Juventude e equipamentos do Sistema Único de Assistência Social -

SUAS, a m de responder as demandas requeridas por estes órgãos e,

consequentemente, buscar condições favoráveis ao processo de

aprendizagem e melhoria da qualidade de vida dos alunos; XVII -

representar, quando necessário, a Secretaria de Educação em

Conselhos de Controle Social, Comissões e Comitês, respeitando a

solicitação da gestão; XVIII - integrar o Grupo de Trabalho

Intersetorial - Municipal coordenado pela Secretaria de Saúde, para a

realização do Programa Saúde na Escola - PSE, do Ministério da Saúde,

para execução de ações como a capacitação de pro ssionais da

Educação para aplicação do Teste de Acuidade Visual junto aos alunos

das escolas contempladas pelo programa e acompanhamento

sistemático dos demais serviços de educação e saúde; XIX - promover

formação interna, em pareceria com outras Supervisões,

Departamentos e setores da Secretaria de Educação, a m construir

conhecimentos e aprimorar protocolos de trabalho e ações em

desenvolvimento; XX - acompanhar processos e convênios inerentes

aos assuntos da Supervisão; XXI - acompanhar o correto cumprimento

dos manuais de procedimentos de nidos para a Supervisão, propondo

os ajustes que se zerem necessários para a otimização das atividades

executadas pelos servidores lotados na mesma conjuntamente com o

Gerente do Departamento e com a orientação da SSDI/SARH; XXII -

propor, em conjunto com o Gerente do Departamento, medidas de

aprimoramento das atividades da Supervisão; XXIII - coletar, agrupar

dados, analisar, construir indicadores e informar ao setor competente;

XXIV - elaborar relatório com informações das atividades da

Supervisão; XXV - exercer outras atividades correlatas. A

operacionalização da Supervisão SASE/DIAE durante o período



compreendido de 2015 à 2020 contou com a presença de Supervisor

Técnico – Sandra Batista e pro ssional da área administrativa que em

2020 contou com o trabalho do Secretário Escolar Gil Magaldi. Em

razão de aposentadoria da então Supervisora no mês de agosto/2020,

o setor encontra-se na presente data sem referência o cial estando

sob a responsabilidade direta da Gerente do DIAE/SSAPE/SE. Abaixo

será relatado as principais frentes de trabalho com dados importantes

para registro neste memorial de gestão do período 2015-2020. A

Supervisão de Acompanhamento da Saúde Escolar – SASE, para atingir

seus objetivos, necessita de articulação e apoio de diferentes setores.

Para tal, buscamos trabalhar a integração entre saúde e educação com

equipamentos de desenvolvimento social, como forma de valorizar as

contribuições setoriais. Os problemas de refração interferem

diretamente no rendimento escolar das crianças e adolescentes, o que

pode ser corrigido por meio do uso de óculos. Com o objetivo de

solucionar este problema e a outros que interferem no processo

ensino-aprendizagem a referida Supervisão desenvolveu as atividades

abaixo descritas 1. Atendimento Presencial e por contato telefônico; 2.

Encaminhamentos para avaliação médica especializada; 3. Confecção

de óculos; 4. Zoonoses; 5. Avaliação de Pesquisas e Projetos; 6.

Vacinação; 7. Participação no Controle Social; 8. Articulação

intersetorial; 9. Palestras. Para a confecção de óculos é necessário que

os pais/e ou responsáveis apresentem receituário médico original com

carimbo da escola ou declaração de matrícula, certidão de nascimento

ou carteira de identidade, comprovante de residência e esteja

acompanhado da criança. Lentes e armações para óculos são

acomodadas em estoques, registradas em chas, que mensalmente

sofrem baixa, por controle em planilha, conforme vão sendo utilizadas.

Nos encaminhamentos para consulta especializada, as Unidades

Escolares por e-mail, fornecem os dados do escolar acompanhados de

relatório sobre o desenvolvimento deste no ambiente escolar. O

relatório é direcionado à Atenção Primária à Saúde que providencia a

avaliação médica. Para receber assistência do setor de Zoonoses é

necessário o encaminhamento de Memorando para a Supervisão que

articulará o atendimento. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - O

Programa Saúde na Escola -PSE foi criado em 2007 como política

intersetorial com a nalidade de promover qualidade de vida aos

estudantes da rede pública de ensino por meio de ações de prevenção

e atenção à saúde. A Supervisão de Acompanhamento da Saúde

Escolar-SASE é responsável pelo eixo da saúde ocular. Para tal, foi

ofertado capacitação para aplicação do teste de Acuidade Visual-TAV

para dois pro ssionais por Escola. 2. ARCELORMITTAL -Programa

Ver é Viver propicia aos alunos da Rede Municipal de Ensino

atendimento oftalmológico. 3. AGENDAMENTO DE CONSULTAS

ESPECIALIZADAS - A articulação intersetorial para a resolução de

questões que envolvem o bem-estar dos educandos no ambiente

escolar, são possíveis e necessárias, no entanto, não há

institucionalização de um uxo para agendamento de consultas



médicas e demais demandas que necessitam da intervenção dos

pro ssionais da saúde. Há uma crescente e considerável demanda em

Psiquiatria, Neurologia e Fonoaudiologia além de atendimentos para

Psicologia e Psicopedagogia. O desa o está em trabalhar a prevenção

e a promoção à saúde nas escolas em um processo planejado e

participativo conjuntamente com a Atenção Primária à Saúde. O

acesso às consultas especializadas, por meio da Supervisão de

Acompanhamento da Saúde Escolar, é feito por relato do cotidiano

escolar, da avaliação da Supervisão de Mediação e Acompanhamento

ao Educando-SMAE e/ou protocolo de atendimento médico acrescido

de dados pessoais e número do cartão SUS. Houve alterações na forma

de marcação de consultas, pelo Departamento de Saúde da Mulher,

Criança e Adolescente-DSMCA, em decorrência da implantação de

sistema de matriciamento, principalmente no atendimento

neurológico, que está em período de estudo para considerações da

Secretaria de Educação. Somente o atendimento oftalmológico foi

mantido. Os relatos têm sido encaminhados após contato com a

Supervisão da Unidade Básica de Saúde de referência de cada aluno. 4.

SERVIÇO DE LABORATÓRIO ÓPTICO - Sabendo que os problemas

de visão podem ser evitados ou amenizados com atendimento

preventivo e/ou curativo, torna-se imprescindível que os educandos

tenham acesso à consulta oftalmológica e aos óculos, propiciando,

dessa forma, condições adequadas para um desenvolvimento sócio-

educacional completo. Nesse sentido, a Supervisão de

Acompanhamento da Saúde Escolar orienta que para agenda de

consulta oftalmológica a Unidade Escolar informe os dados pessoais

do aluno e cartão SUS, além de uma justi cativa para o atendimento.

Quanto ao aviamento de receituário médico com óculos é necessário a

apresentação deste de forma original com carimbo da escola,

documento de identi cação do interessado e comprovante de

residência para cadastro no sistema de atendimento desta Supervisão.

(Detalhamento de todos estes registros encontram-se em anexo no

arquivo Relatório 2015 a 2020 SASE)
RELATÓRIO_2015_A_2020_SASE_LANÇADO.pdf

ARTIGO_PROJETO_OLHO_VIVO.pdf

REGISTROS_FOTOGRÁFICOS_SAUDE_ESCOLAR.pdf

DIÁRIO_OFICIAL_DA_UNIÃO_Lei_13935_2019_Serviço_Social_e_Psicologia_nas_Escolas.pdf

MEMORIAL_SAÚDE_ESCOLAR_2015_A_2020__FINAL___1_.pdf

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Concluído

Quem são as equipes responsáveis?

A responsabilidade pela operacionalização do Programa é da

Supervisão de Acompanhamento à Saúde Escolar do Departamento

de Inclusão e Atenção ao Educando/SSAPE/SE.

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,
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https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/450/REGISTROS_FOTOGR%C3%81FICOS_SAUDE_ESCOLAR.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/451/DI%C3%81RIO_OFICIAL_DA_UNI%C3%83O_Lei_13935_2019_Servi%C3%A7o_Social_e_Psicologia_nas_Escolas.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/621/MEMORIAL_SA%C3%9ADE_ESCOLAR_2015_A_2020__FINAL___1_.pdf


secretaria ou órgão? Qual(is)?

O programa de Atenção à Saúde Escolar vinculado à Supervisão SASE

atua sistematicamente com orgãos públicos e privados parceiros no

tocante à Saúde dos alunos e alunas da rede municipal de ensino.

Abaixo seguem algumas importantes referências de parcerias:

Secretaria de Saúde - uxo para consultas/ Programa Saúde na

Escola/Zoonoses/Vacinação/Unidades Básicas de Saúde;

*Departamento de Saúde Bucal;*Departamento de Saúde da Mulher,

Criança e do Adolescente *Empresa Arcelor Mittal: Projeto Ver é

Viver. *Projeto Olho Vivo: Projeto da Faculdade de Enfermagem da

UFJF. *Enfermagem/Engenharia Ambiental/UFJF - Coordenação do

curso para professores da rede municipal - Introdução Primeiros

Socorros *Associação dos Cegos. *Clínica Dr Evandro Ribeiro de

Oliveira

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

Sabendo que os problemas de visão podem ser evitados ou

amenizados com atendimento preventivo e/ou curativo, torna-se

imprescindível que os educandos tenham acesso à consulta

oftalmológica e aos óculos, propiciando, dessa forma, condições

adequadas para um desenvolvimento sócio-educacional efetivo. Há

um comprometimento na distribuição das correções visuais (óculos),

pela ausência na reposição dos estoques de lentes e ainda a

necessidade de aquisição de uma nova facetadora, equipamento que

executa a lapidação das lentes, que tem apresentado defeitos que não

possuem manutenção, uma vez que o fabricante foi extinto.

Considerando também que esta Supervisão não faz parte da previsão

orçamentária do Município. Com a aposentadoria da Supervisora e

executora das atividades técnicas do Laboratório Óptico e pela

ausência de outro pro ssional apto à esta função técnica, o

DIAE/SASE iniciou interlocução com a UFJF através das professoras

Zuleyce Maria Lessa Pacheco e Maria Vitória Hoffmann da Faculdade

de Enfermagem, coordenadoras do Projeto Olho Vivo e parceiras da

Secretaria de Educação para a disponibilização de todo material deste

Laboratório inclusive a facetadora com o objetivo de manter o

atendimento aos educandos da Rede Pública de Ensino do Município.

Ofício foi enviado à Vice-Reitora da Universidade a m de

construirmos esta parceria para que o serviço possa ter continuidade

ainda que através de termo de colaboração. No ano de 2019, foi

pactuado parceria com a UFJF/Faculdade de Enfermagem, em

articulação com Corpo de Bombeiros para a realização de curso

destinado aos professores da rede municipal sobre Introdução aos

Primeiros Socorros. O primeiro curso aconteceu em dezembro/2019

priorizando professores de creches e educação infantil. Precisamos dar

continuidade nesta discussão para os próximos anos a m de

disseminar o debate e os protocolos de intervenção no âmbito da

escola e das creches no tocante à esta área temática. Quanto às

demais ações vinculadas à Supervisão SASE, a Gerência DIAE, em



diálogo com Gabinete SE estuda viabilidade de revisão das atribuições

deste setor ampliando-o para ações interdisciplinares e intersetoriais

de Apoio à Rede Municipal de Ensino com a contratação por concurso

público de Técnicos de Nível Superior nas áreas de Serviço Social e

Psicologia. Neste sentido, amplia-se o diálogo com a Saúde assim

como com a Assistência Social e demais políticas públicas com vistas

ao atendimento mais integralizado junto ao alunado e sua família.

Audiência Pública realizada na Câmara Municipal em 27 de outubro

de 2020, com o tema a implantação do Serviço Social e Psicologia na

rede municipal de educação como cumprimento da lei federal

13.935/2019. Portaria da Secretaria de Educação será publicada com a

nomeação de representação do Conselho Regional de Serviço Social e

de Psicologia assim como da Secretaria de Educação para estudo e

proposição de documento o cial constando atribuições destes

pro ssionais no campo da educação em diferentes frentes de trabalho.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

PROGRAMA DE MEDIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AO

EDUCANDO. A execução deste programa se realiza através das ações

atribuídas à Supervisão de Mediação e Acompanhamento ao

Educando – SMAE vinculada ao Departamento de Inclusão e Atenção

ao Educando – DIAE/SSAPE/SE. A supervisão do setor está sob a

responsabilidade da professora Isabella Aragão de Carvalho Vilar

Horths. Conforme consta no Regimento Interno da Secretaria de

Educação - resolução 133/2019 compete à Supervisão de Mediação e

Acompanhamento ao Educando, dentre outros: I - promover a

mediação de situações de con ito e vulnerabilidade social, bem como

o acompanhamento de tais situações junto aos educandos, as suas

famílias e às escolas, mediante intervenção técnica especializada e

encaminhamento para setores ou órgãos a ns, com vistas a melhorar

as relações sociais e afetivas e, consequentemente, a aprendizagem; II

- realizar atendimento individualizado aos alunos da rede municipal de

ensino e suas famílias, a partir das demandas das escolas municipais à

Supervisão de Mediação e Acompanhamento ao Educando - SMAE no

tocante a con itos no ambiente escolar; III - orientar as escolas da

rede municipal de ensino sobre o protocolo de encaminhamento a

Supervisão de Mediação e Acompanhamento ao Educando - SMAE:

preenchimento de formulário com dados informativos dos alunos que

se encontram em situação de infrequência escolar - considerando 05

faltas consecutivas e 10 alternadas; IV - analisar os formulários de

Infrequência Escolar, enviados pelas escolas da rede municipal de

ensino para inserção dos dados em planilha própria e emissão de

correspondências às famílias para agendamento de atendimento na

Supervisão, promovendo orientações em conformidade com a

legislação vigente, bem como proceder a todos os encaminhamentos

que se zerem necessários, objetivando sempre, o retorno dos alunos



ao ambiente escolar; V - encaminhar correspondência aos Conselhos

Tutelares para realização de visitas in loco às famílias dos alunos da

rede municipal de ensino em situação de Infrequência Escolar, que não

compareceram ao agendamento do atendimento na SMAE,

objetivando sempre, o retorno dos alunos ao ambiente escolar; VI -

acompanhar e monitorar em parceria com os Conselhos Tutelares os

casos encaminhados pela SMAE, buscando sempre apresentar para as

escolas, a devolutiva das ações empreendidas; VII - realizar reuniões

educativas junto às famílias dos alunos das escolas da rede municipal

de ensino com maiores índices de infrequência escolar objetivando

informar, esclarecer e orientar sobre os direitos das crianças e

adolescentes à educação, e o dever dos pais e do poder público em

prover este direito; VIII - encaminhar e acompanhar os alunos

atendidos na SMAE, mediante necessidades identi cadas, para

inserção em programas socioassistenciais e serviços de atendimento

psicossocial, com vistas a contribuir para a melhoria na qualidade de

vida, das relações pessoais, familiares, sociais e educacionais; IX -

constituir interlocução sistemática com as Supervisões do

Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando -

SASE/SAEDI/SAE/STE/SNAE, visando a integração nos atendimentos

prestados aos alunos da rede municipal de ensino acompanhados pela

SMAE, de acordo com as demandas apresentadas; X - estabelecer

interação contínua com o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e

do Adolescente - Conselho Tutelar, Ministério Público, Vara da

Infância e Juventude com o propósito de articulação de ações

conjuntas, avaliação e encaminhamentos que favoreçam o

desenvolvimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino atendidos

na SMAE; XI - realizar visitas técnicas às escolas da rede municipal de

ensino no intuito de acompanhar in loco o desenvolvimento dos

alunos atendidos na SMAE, mediante contatos e orientações junto à

equipe diretiva e pedagógica das escolas, assim como as suas famílias;

XII - registrar e manter atualizado os bancos de dados dos alunos

encaminhados para a Supervisão; XIII - promover atuação numa

perspectiva intersetorial com instituições governamentais e não

governamentais voltadas à proteção e defesa dos direitos das crianças

e adolescentes, com o propósito de fortalecer, ampliar e quali car a

rede de atenção a este público; XIV - coordenar, em parceria com a

Gerência do DIAE/SE, o Comitê Gestor Intersetorial do projeto REDE

EM AÇÃO, em cumprimento à Lei Municipal nº 12469/2012, que cria a

Área de Proteção e Segurança nas Escolas; XV - escolher as escolas em

potencial para a adesão ao Projeto REDE EM AÇÃO, em consonância

com o Comitê Gestor; organizar reuniões e encontros temáticos com

equipe diretiva e comunidade escolar; promover serviços públicos e

ações no âmbito da saúde, assistência social, segurança pública,

atividades urbanas e meio ambiente, transporte e trânsito, limpeza

urbana, entre outras; XVI - promover parcerias do Projeto REDE EM

AÇÃO com instituições governamentais e não governamentais como

UFJF, OAB, dentre outras, na perspectiva de contribuírem com



processos de formação de professores, bem como prestação de

serviços à comunidade escolar e local; XVII - pesquisar e identi car

projetos, programas e ações, de âmbito municipal, estadual e federal,

na área da infância e adolescência, para divulgação e organização de

ações junto às escolas e famílias dos alunos da rede municipal de

ensino; XVIII - propor à Gestão da SE adesão aos programas federais e

estaduais que contemplem a atenção integral à criança e ao

adolescente; XIX - planejar e promover estudos e palestras voltados

para as seguintes temáticas: Infância e Adolescência; Mediação de

Con itos; Direitos e deveres; Cidadania; Projetos de Vida;

Convivência Familiar e Comunitária; Álcool e outras drogas; além de

outras, agindo, sempre que possível, em conjunto com o DIAE,

Secretaria de Educação - SE e setores a ns; XX - contribuir para

quali car a interlocução do Departamento de Inclusão e Atenção ao

Educando com o Comitê de Ouvidoria Educacional - COE, Sistema de

Garantia de Direitos - Conselho Tutelar, Ministério Público e Vara da

Infância e Juventude; equipamentos do Sistema Único de Assistência

Social - SUAS, com vistas a responder as demandas requeridas por

estes órgãos e, consequentemente, buscar condições favoráveis ao

processo de aprendizagem e melhoria da qualidade de vida dos alunos;

XXI - representar a Secretaria de Educação em Conselhos de Controle

Social, Comissões, Comitês etc., sempre que necessário, e a partir da

solicitação da gestão; XXII - propor, integrar comissões e buscar

parcerias para a realização de fóruns, cursos, seminários, palestras

sobre a temática da infância e adolescência em conjunto com demais

setores do DIAE e da SE; XXIII - promover formação interna, em

parceria com outras Supervisões, Departamentos e setores da

Secretaria de Educação, a m construir conhecimentos e aprimorar

protocolos de trabalho e ações em desenvolvimento(...)
Memorial_GESTÃO_SMAE_19_10.pdf

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

A equipe SMAE encontra-se com a seguinte composição: *Supervisora

SMAE: Isabella Aragão de Carvalho Vilar Horsths *Secretária Escolar:

Simone Peixoto – 40 horas semanais Professores: * Mônica Cruz

Vieira Mendonça – 20 horas semanais * Ana Lúcia de Araújo Fortes –

20 horas semanais * Valério Alexandre Souto dos Santos – 20 horas

semanais O setor conta com a participação dos estagiários de

Psicologia: Vitória Cristina Castro Silva Keisy França Barros Isabella

de Paula Santos

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Toda a reestruturação feita na SMAE ao longo destes anos se deu no

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/280/Memorial_GEST%C3%83O_SMAE_19_10.pdf


sentido de melhor atendimento às novas demandas encaminhadas

pela escola. Para tal vem buscando o fortalecimento na ação

intersetorial, no diálogo não somente com demais setores da

Secretaria de Educação mas com órgãos e setores voltados à política

de assistência social e à defesa dos direitos das crianças e

adolescentes. Sistematicamente a supervisão atua em parceria dentre

outros com os seguintes equipamentos e órgãos: Centro de Referência

de Assistência Social (CRAS)/SDS Centro de Referência Especializado

de Assistência Social (CREAS)/SDS, Vara da Infância e Juventude,

Conselhos Tutelares, Instituições de atendimento

psicossocial(Veredas, CAIA), Serviço de Atenção à Saúde do

Adolescente (SASAD)/SS Orgãos e Secretarias vinculadas ao Projeto

REDE EM AÇÃO

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

Para o ano de 2021, a Supervisão de Mediação e Acompanhamento ao

Educando recomenda a continuidade nas ações junto à Mediação e

Acompanhamento ao Educando quali cando o trabalho desenvolvido,

fortalecendo a comunicação com as escolas e a interlocução com a

rede de proteção social para ação conjunta junto às famílias. Torna-se

fundamental trabalhar estratégias para viabilizar o retorno dos casos

encaminhados para os Conselhos Tutelares assim como mediante os

atendimentos realizados na própria SE a m de fecharmos os ciclos do

trabalho desenvolvido para avaliação mais sistemática. A participação

contínua da SMAE nas reuniões da Rede de Proteção Social que tem

como objetivo o combate e erradicação do trabalho infantil no

município é de fundamental importância. O diálogo com as secretarias

a ns é de fundamental relevância para a promoção e o

desenvolvimento dos alunos público alvo da SMAE. Destaca-se que é

a interlocução com demais supervisões e departamentos da SE para

que a atenção ao alunado não aconteça de forma fragmentada com

maiores possibilidades de êxito, procedimento este que precisa ser

fortalecido. Como Supervisão responsável, a SMAE recomenda o

fortalecimento do projeto REDE EM AÇÃO dando continuidade ao

trabalho já iniciado no ano corrente e interrompido pela pandemia.

Tem como propósito ampliar e consolidar as parcerias, dentre elas com

a OAB/Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e

Jovem para formação de educadores com o tema Bullying e

Cyberbullying. A parceria já estabelecida com o Professor Flávio Belini

(Faculdade de Direito/UFJF), via projeto de extensão na Prevenção,

combate e erradicação do trabalho infantil – “O Direito vai à Escola”

deverá ser reencaminhada já que a programação pensada para 2020

foi interrompida em função da suspensão das aulas. Torna-se

relevante ressaltar a importância da adesão à PLATAFORMA BUSCA

ATIVA/UNESCO, com o intuito de diminuir a infrequência e a evasão

escolar, principalmente em contexto pós suspensão das atividades o

que pode gerar ausências de alunos no retorno das aulas. A SMAE

aponta também a importância de ampliação de sua equipe de trabalho,



com pro ssionais da área de psicologia e serviço social para

intervenção interdisciplinar. Finalizando as considerações, aponta-se a

continuidade e a quali cação contínua deste serviço relevante de

apoio especializado às escolas, às famílias e aos alunos.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTIVO (PNLD) - Programa

Federal destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas,

pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática

educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas

de educação básica. As escolhas são realizadas na plataforma do

PDDE Interativo. A Secretaria de Educação optou nos últimos anos

pelo modelo "Material único para cada escola", preservando a

autonomia das equipes escolares na escolha dos livros e materiais.

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Departamento de Educação Infantil (DEI) Supervisão de Educação

Infantil, Supervisão de Creches - Departamento de Ensino

Fundamental (DEF) Supervisão de Anos Iniciais Supervisão de Anos

Finais Supervisão Educação de Jovens e Adultos, tendo a Supervisão

de Planejamento e Articulação de Programas de Educação Integral

como organizadora das ações.

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Parceria com o Ministério da Educação (MEC)

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

As principais recomendações são de acompanhamento aos informes

do FNDE e UNDIME; sendo a próxima escolha os livros didáticos para

as turmas dos Anos Iniciais em 2021.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO - Programa Federal que tem

como objetivo fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo

de alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1º e no

2º ano do Ensino Fundamental. Atualmente, 71 (setenta e uma)

escolas municipais participam do programa. O referido Programa

iniciou em 2018 e em 2019 após duas tentativas para executá-lo o

MEC encerrou o Programa, porém solicitou que as escolas

prosseguissem com as ações junto as turmas de alfabetização com os



Assistentes, porém em nossa Rede Municipal tivemos no início do ano

letivo de 2020 um período de greve e a suspensão das aulas devido a

pandemia do corona vírus que perdura até o final deste ano (2020).

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Departamentos de Ensino Fundamental (DEF) Supervisão de

Planejamento e Articulação de Programas de Educação Integral -

Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação (DPPF)

Supervisão de Formação Continuada de Professores

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Parceria com o Ministério da Educação (MEC).

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

Diante do exposto acima recomendamos a reestruturação do

Programa com foco na alfabetização nas áreas de conhecimento

Português e Matemática das turmas do 1º ao 4º ano, correspondente

ao Boco Pedagógico da Rede Municipal. A escrita de uma carta de

solicitação junto ao FNDE para a liberação do uso do recurso que se

encontra na conta bancária das escolas, para a compra de materiais

pedagógicos (jogos, alfabeto móvel, materiais para contagem, entre

outros) na substituição dos pagamentos aos assistentes. A Secretaria

de Educação deverá subsidiar as formações para os professores por

encontros online por meio de lives ou salas virtuais.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

PROGRAMA ACESSIBILIDADE - PDDE ACESSIBILIDADE - Programa

Federal que se dispõe a promover condições de acessibilidade ao

ambiente físico, aos recursos didáticos e pedagógicos, à comunicação e

informação nas escolas públicas de ensino regular. Onze escolas

municipais participam do programa, sendo que 10 (dez) foram

inscritas em 2017 e 1 (uma) em 2019.

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Departamento de Ensino Fundamental (DEF), Supervisão de

Planejamento e Articulação de Programas de Educação Integral -

Departamento de Educação Infantil (DEI) - Departamento de Inclusão

e Atenção ao Estudante (DIAE) Supervisão de Atenção à educação na



Diversidade

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Parceria com o Ministério da Educação (MEC). Faculdade de

arquitetura da UFJF - Professor Emanuel Pedroso

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

Por meio do Programa da Acessibilidade, em 2020 conseguimos a

parceria com a faculdade de Arquitetura da UFJF, que daria um

suporte às unidades escolares na destinação correta do recurso

recebido, para obras que realmente dessem acessibilidade aos

estudantes e responsáveis ao utilizarem as dependências da escola. A

continuidade desta parceria seria fundamental para nalização dos

projetos nas unidades escolares.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA -Programa Federal

realizado com o objetivo de apoiar a universalização do acesso à

internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de

tecnologias digitais na Educação Básica. Atualmente participam do

programa 92 (noventa e duas) escolas municipais e 18 (dezoito)

creches.

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Departamentos de Ensino Fundamental (DEF) Supervisão de

planejamento e Articulação de Programas de Educação Integral

(organizadora das ações) Departamento Educação Infantil (DEI) -

Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação (DPPF) -

DEIN Supervisão de Convênios e Prestação de Contas

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Parceria com o Ministério da Educação (MEC).

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

Acompanhar os informes do FNDE/MEC. Auxiliar nas dúvidas das

instituições.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO" - oferta da educação em



tempo integral. - De 2010 a 2016 recebeu o nome de Programa Mais

Educação (Dados – Fundeb – Pdderex

https://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_2_pc

 ) 2010 - participação de 37 escolas municipais - 4153 alunos inscritos

– recurso recebido: R$1.149.338,72 2011 - participação de 43 escolas

municipais - 4614 alunos inscritos - recurso recebido: R$ 1.373.877,92

2012 - participação de 56 escolas municipais - 5673 alunos inscritos -

recurso recebido: R$ 1.596.584,30 2013 - participação de 44 escolas

municipais - 6233 alunos inscritos - recurso recebido: R$ 983.949,44

Obs.: Até 2013 o número de alunos foi acompanhado diretamente

pela Secretaria de Educação. A partir de 2014 o número de alunos

passa a ser controlado no censo escolar e somente os alunos que cam

7h diárias passam a ser contados no Programa Mais Educação, no

PNAE e FUNDEB. 2014 - participação de 78 escolas - 2358 alunos

inscritos - recurso recebido: R$ 3.289.552,14 2015 - participação de

53 escolas - 4140 alunos inscritos - recurso recebido: R$ 1.113.041,25

2016 - participação de 64 escolas - 3462 alunos inscritos - recurso

recebido: R$ 672.309,00 A partir de 2017 o nome do Programa passou

a ser "Novo Mais Educação" 2017 - participação de 54 escolas - 4.922

alunos inscritos – recurso recebido: R$ 293.571,00 2018 - participação

de 17 escolas - 1.148 alunos inscritos - recurso recebido: R$

169.611,00. Somente 15 escolas receberam recurso, para as demais o

Governo não fez previsão de recurso. O Governo Federal

redimensiona o repasse de recurso no Programa a partir dos seguintes

critérios: a) IDEB abaixo de 4.4 para os anos iniciais e 3.0 para os anos

finais concomitantes. (Nenhuma escola selecionada) b) IDEB abaixo de

4.4 para os anos iniciais ou 3.0 para os anos nais. (12 escolas

selecionadas) c) 50% de seu alunado participante do Programa Bolsa

Família. (5 escolas selecionadas) d) Público alvo do 3º ao 9º ano.

Observação: Atualmente, as escolas de Tempo integral e Jornada

Ampliada recebem apenas o recurso vindo do Programa Nossa Escola

com a per capta de R$ 80,00 por aluno. Importante ressaltar que os

recursos destinados à merenda escolar dos estudantes participantes

do Programa eram contabilizados e o recurso a princípio de R$0,60 e

posteriormente passou a ser de R$1,00 por aluno vinha na conta do

PNAE identi cado como "Novo Mais Educação". Após o término do

Programa, os estudantes passaram a ser quanti cados por meio do

Censo Escolar, que identi ca o tempo mínimo de 7 horas diárias, e o

repasse de R$1,00 vai para o PNAE identi cado como "educação

integral". Em maio de 2014 a Secretaria de Educação dá início a uma

nova Supervisão especí ca para o atendimento ao Tempo Integral,

parcerias e aos Programas do Governo Federal. Em 2015 inicia-se a

uni cação dos Projetos para atender o Tempo da Jornada Ampliada.

ANO 2015 - 55 ESCOLAS - 2.170 alunos em Grupos Mistos - 1.212

alunos em Turmas do Ens.Fund. - 800 alunos em Turmas de Educ. Inf. -

TOTAL GERAL DE ALUNOS: 4.182 ANO 2016 - 69 ESCOLAS - 2.952

alunos em Grupos Mistos - 1.106 alunos em Turmas do Ens.Fund. -

926 alunos em Turmas de Educ. Inf. - TOTAL GERAL DE ALUNOS:

https://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_2_pc


4.984 ANO 2017 - 73 ESCOLAS - 3.322 alunos em Grupos Mistos -

1.302 alunos em Turmas do Ens.Fund. - 839 alunos em Turmas de

Educ. Inf. - TOTAL GERAL DE ALUNOS: 4.922 ANO 2018 - 73

ESCOLAS - 2.752 alunos em Grupos Mistos - 1.302 alunos em Turmas

do Ens.Fund. - 839 alunos em Turmas de Educ. Inf. - TOTAL GERAL DE

ALUNOS: 4.893 ANO 2019 - 72 ESCOLAS - 2.661 alunos em Grupos

Mistos - 1.147 alunos em Turmas do Ens.Fund. - 932 alunos em

Turmas de Educ. Inf. - TOTAL GERAL DE ALUNOS: 4.740 ANO 2020 -

66 ESCOLAS - 3.039 alunos em Grupos Mistos - 1.103 alunos em

Turmas do Ens.Fund. - 883 alunos em Turmas de Educ. Inf. - TOTAL

GERAL DE ALUNOS: 5.025 Fonte: Censo Escolar/SislameMG/DEF

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Departamentos de Ensino Fundamental (DEF) Supervisão de

Planejamento e Articulação de Programas de Educação Integral -

DEIN Supervisão de Convênios e Prestação de Contas

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Parceria com o Ministério da Educação (MEC). Os recursos nanceiros

recebidos pelas unidades escolares do Programa Mais Educação até

2017 foram aplicados em material pedagógico e pequenas reformas

nas instituições. Desde então, o Governo Federal interrompeu a

inclusão de recursos para o Tempo Integral no Orçamento da União.

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

Temos algumas unidades escolas com resíduos de recurso que podem

ser gastos aos poucos até finalizarem a conta.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

_ FORMAÇÃO CONTINUADA ESPECÍFICA PARA OS

PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA Educação de Jovens e Adultos:

“Práticas Curriculares na EJA: explorando caminhos e traçando

estratégias” A formação ocorre, anualmente, com um encontro mensal

presencial e atividades articuladas, por meio da plataforma moodle,

que fortalecem o diálogo com os pro ssionais. O espaço se constitui

num cenário de intensas proposições, ações interventivas e troca de

experiências, fomentador de práticas substanciais no chão da escola,

com os educandos da EJA. Devido á pandemia, foi preciso recon gurar

a proposta e tais encontros se ressigni caram, por meio de lives, pelo

Canal “Cadinho de Prosa”, no Youtube, com dois encontros, no

semestre em curso.



Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Equipe da Supervisão de Jovens e Adultos, sob a coordenação da

supervisora Kátia Aquino. e da equipe SEJA e os encontros mesclam

articulação da equipe e convidados com formação e experiência na

Educação de Jovens e Adultos.

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Parceria interna entre Departamentos da Secretaria de Educação -

Departamento de Ensino Fundamental(DEF) e Departamento de

Planejamento Pedagógico e de Formação (DPPF)

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

A recomendação da equipe para a próxima gestão é que se mantenha a

política de oferta de cursos, considerando as especi cidades dos

segmentos/modalidades, em sintonia com as necessárias premências

no campo pedagógico, enfocando aspectos globais no âmbito das

interações em sala de aula. Nos últimos anos, têm sido muito frutíferos

os trabalhos desenvolvidos, a partir dessa ação formativa. As ações de

formação precisam ter em vista as peculiaridades do público em foco,

para que se elaborem constantes estratégias interventivas que

encontrem eco no chão da escola.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

PROJETO DE EXTENSÃO com foco na formação continuada de

pro ssionais que atuam na EJA, articulando embasamento teórico à

análise de práticas cotidianas na modalidade, de forma crítica. (em

anexo, a proposição inicial).

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Equipe do Departamento de Ensino Fundamental/Supervisão da

Educação de Jovens e Adultos, sob a coordenação da supervisora

Kátia Aquino.

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Parceria com a UFJF, sob a coordenação da profª Dra. Mariana Cassab

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?



A recomendação da equipe para a próxima gestão é que se dê

continuidade à parceria, tão importante no aporte teórico e na análise

das políticas públicas para a EJA, considerando sempre a

contextualização e a correlação com a BNCC, com o PNE e com o PME.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

CÍRCULOS DE ALFABETIZAÇÃO E CULTURA – CAC São espaços

escolares organizados para receber cidadãos (adultos e idosos) não

alfabetizados em pequenos grupos nos quais possam trocar

experiências, ampliar os conhecimentos, ter acesso ao sistema

alfabético de escrita ampliando assim, suas leituras de mundo. O

principal objetivo é oportunizar aos cidadãos, que não dominam o

sistema de escrita alfabética, ações baseadas na participação, na

autonomia, na igualdade e na justiça social, de forma a favorecer o

acesso a bens culturais que a leitura e a escrita proporcionam,

conquistando, assim, melhores condições individuais e sociais,

reduzindo os índices de analfabetismo. O trabalho nos CAC’s se pauta

em re exões contínuas e sistemáticas sobre o direito social a uma

educação equânime, sobretudo, a partir de observações das práticas

alfabetizadoras dos docentes na rede municipal de ensino de Juiz de

Fora Na concepção do projeto de alfabetização, através dos Círculos

de Alfabetização e Cultura, calcados nas premissas freireanas,

alfabetizar ultrapassa o simples ato de ler e escrever e conduz a outras

práticas sociais imprimindo novas relações, conhecimentos, vivências,

formas de linguagens e bens culturais. Os educandos precisam ser

envolvidos em situações concretas de seu cotidiano, contextualizadas

na vivência de mundo que produzem signi cados reais, seja na leitura,

seja na escrita. Sob tal prisma, reside na Educação popular, onde a obra

de Paulo Freire é um legado para uma educação transformadora,

subsídios teórico-metodológicos para as ações alfabetizadoras nos

CAC’s. Esse legado nos conduz a pensar a educação como um processo

inerentemente coletivo, onde as trajetórias humanas sejam

contempladas, re etidas e legitimadas por processos pedagógicos e

políticos. Atualmente são 6 (seis) polos distintos: _ CAC Vila Olavo

Costa: com 4 turmas; _ CAC Vila Ideal: com 2 turmas _ CAC Dom

Bosco: 1 turma; _ CAC Ipiranga (em parceria com projeto de

reabilitação: “JF contra as drogas”): 2 turmas; _ CAC CENTRO POP

(acolhimento à população de rua): 1 turma; _ CAC TRAVESSIA (em

parceria com o DEMLURB e para atendimento a demais trabalhadores

da Vila Olavo Costa, com funcionamento diurno): 1 turma.
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Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Projeto desenvolvido pelo Centro de Educação de Jovens e Adultos

Dr. Geraldo Moutinho - CEM, em parceria com a Secretaria de

Educação. A coordenação do projeto é realizada pela equipe do

próprio CEM.

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Não.

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

As recomendações da equipe para a próxima gestão é que se fomente

o trabalho nesses núcleos, pois representam imensa potencialidade no

trabalho com adultos e idosos, além de se constituírem um arcabouço

de práticas interativas e dialógicas, calcadas nas premissas freireanas,

numa clara articulação de aspectos educacionais e sociais que

conduzem à consolidação da cidadania e à emancipação dos sujeitos.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

PROJETO DE CORREÇÃO DE FLUXO – TEMPOS DE APRENDER O

Projeto “TEMPOS DE APRENDER” tem como objetivo resgatar a

trajetória de alunos em situação de defasagem idade-série de

escolaridade por meio de uma alternativa pedagógica que garanta a

(re)construção e a consolidação de competências e o desenvolvimento

de habilidades que ainda não foram alcançadas. Pretende-se avançar

na escolarização dos alunos do Ensino Fundamental, que apresentem

distorção mínima de dois anos em relação ao ano escolar em curso, da

seguinte forma: Correção de uxo de alunos do 4º e 5º ano – 1ª etapa

de correção Correção de uxo para alunos de 6º ao 9º ano – 2ª etapa

de correção Este projeto se justi ca em razão do resultado de um

levantamento realizado junto às escolas da rede municipal de ensino,

em que se constatou a existência de um expressivo número de alunos

que apresentavam distorção idade/ano de escolaridade e

apresentavam di culdade no processo de ensino e aprendizagem. A

proposta está baseada em três eixos norteadores: político, pedagógico

e social. O eixo político contempla a necessidade de investimento no

desempenho dos alunos e na diminuição da evasão para a melhoria da

qualidade da educação básica. O eixo pedagógico visa o

acompanhamento de ações, junto aos estudantes, que promovam o

desenvolvimento das habilidades e competências necessárias ao

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/646/CACs_-_Foto_-_20161215_192557.jpg
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/647/Estrutura_de_trabalho_-_CAC.pdf


prosseguimento dos seus estudos. Por m, o eixo social que pretende,

em parceria com as famílias, garantir a qualidade na formação destas

crianças e adolescentes, buscando a ampliação das possibilidades de

inclusão social e o favorecimento da participação cidadã.
Relatório_Tempos_de_Aprender_2015_a_2020_-_FINAL.pdf

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Equipes dos Departamentos de Ensino Fundamental e de

Planejamento Pedagógico e de Formação (DPPF).

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Não. Todas as fases e etapas do projeto são realizadas através da

parceria entre as equipes da Secretaria de Educação e das escolas

municipais.

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

O projeto Tempos de Aprender tem a potencialidade de propiciar a

continuidade do estudante na vida escolar, possibilitando a superação

das limitações decorrentes de sucessivas reprovações na escola. Como

principais desa os para a próxima gestão em relação ao projeto

Tempos de Aprender: ampliar a participação de escolas com alto

percentual de distorção idade-série no projeto; aumentar a

participação de representantes das escolas na formação que subsidia

o projeto; fazer o acompanhamento das ações realizadas pela escola

oferecendo possibilidades de suporte para os diversos problemas

vivenciados. Além disso, percebemos como um grande desa o da rede

nos próximos anos, é a redução da reprovação nas escolas da rede

para a redução do percentual da distorção idade-série no município.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

O PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO A execução deste

programa se realiza através das ações atribuídas ao do Departamento

de Inclusão e Atenção ao Educando é de responsabilidade da

Supervisão de Apoio ao Educando – SAE. A supervisão conta com a

coordenação da servidora da Secretaria de Educação Maria Beatriz

Soares Santos. De acordo com o artigo 40 da Resolução 0133/2019

cabe à Supervisão de Apoio ao Educando as seguintes atribuições: I -

promover e garantir o acesso e permanência de crianças e

adolescentes que se encontram sem vínculo educacional escolar, a

partir do encaminhamento para matrícula nas escolas da rede

municipal de ensino. Da mesma forma, é da competência desta

Supervisão, articular, junto às escolas, a transferência escolar por

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/648/Relat%C3%B3rio_Tempos_de_Aprender_2015_a_2020_-_FINAL.pdf


motivo de mudanças de endereço, cidade, ou problemas sociais graves,

frente ao monitoramento do uxo de vagas em conjunto com os

setores pertinentes da Secretaria de Educação; II - realizar

atendimento às famílias solicitantes de vaga escolar na rede municipal

de ensino para o ano vigente, mediante rastreamento de vagas pelo

SISLAME e contato com as escolas para posterior encaminhamento

para matrícula nas vagas disponibilizadas prioritariamente próximas

às residências; III - realizar os devidos tratamentos nas solicitações de

vaga escolar, encaminhadas pelo Sistema de Garantia de Direitos da

Criança e do Adolescente - Conselho Tutelar, Ministério Público, Vara

da Infância e Adolescência, além de Defensoria Pública, equipamentos

do Sistema Único de Assistência Social - CRAS, CREAS; IV - realizar a

gestão do Programa Bolsa Família - PBF no campo das

condicionalidades da Educação do município de Juiz de Fora, mediante

o acompanhamento contínuo de frequência escolar dos alunos

bene ciários do Programa Bolsa Família matriculados nas redes

públicas e privadas de ensino, visando melhores condições de

permanência dos mesmos no ambiente escolar e consequente avanços

em sua aprendizagem e desenvolvimento; V - promover a interlocução

sistemática com a Secretaria de Desenvolvimento Social -

SDS/Departamento de Transferência de Renda, responsável pela

Gestão do Programa Bolsa Família no âmbito da Administração

Municipal; VI - integrar a Comissão Intersetorial do Programa Bolsa

Família, no município de Juiz de Fora, composta por representantes

das Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, visando o

planejamento e acompanhamento conjunto das condicionalidades do

Programa Bolsa Família no campo das políticas sociais; VII - coordenar

e acompanhar as condicionalidades na Educação do Programa Bolsa

Família - PBF no município de Juiz de Fora, junto às escolas públicas

federais, estaduais, municipais e particulares, através de pesquisa e

registro de dados das unidades educacionais no Sistema PRESENÇA/

Ministério da Educação; VIII - promover a interlocução com os

gestores das Unidades Escolares para orientações quanto ao correto

preenchimento de dados da frequência dos alunos bene ciários do

Programa Bolsa Família, nos formulários impressos, assim como a

inserção direta online no Sistema PRESENÇA/MEC para a rede

municipal de ensino; IX - realizar o atendimento às famílias

bene ciárias do Programa Bolsa Família, informar e orientar quanto às

condicionalidades da frequência escolar dos alunos de 04 a 17 anos,

assim como encaminhar, quando necessários, à Secretaria de

Desenvolvimento Social - SDS, para atualizar as informações

cadastrais, principalmente informar possíveis mudanças de escolas e

de residência; X - realizar recursos no Sistema de Condicionalidades

do Programa Bolsa Família - SICON, em casos de erros no lançamento

de frequência escolar ou situações pertinentes, para encaminhamento

e análise da Gestão do Programa Bolsa Família ao Departamento de

Transferência de Renda, da Secretaria de Desenvolvimento Social -

SDS e possível reversão de bloqueios ou suspensão do benefício; XI -



realizar o rastreamento dos alunos bene ciários do Programa Bolsa

Família, não localizados no Sistema PRESENÇA, a m de promover a

atualização das informações cadastrais e o retorno no

acompanhamento das condicionalidades; XII - manter o Índice de

Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família no município de

Juiz de Fora, no campo da Educação, em condições igualitárias ou

superior à média nacional, garantindo, desse modo, a elevação dos

índices nas áreas de saúde e assistência social; XIII - constituir

interlocução sistemática com as Supervisões do Departamento de

Inclusão e Atenção ao Educando - SASE/SAEDI/SMAE, STE, SNAE

visando à integração nos atendimentos prestados aos alunos da rede

municipal de ensino bene ciários do Programa Bolsa Família de

acordo com as demandas apresentadas; XIV - realizar visitas técnicas

às escolas da Rede Municipal de Ensino no intuito de acompanhar e

orientar, quando necessário, o registro dos dados de frequência

escolar do Programa Bolsa Família; XV - registrar e manter atualizado

os bancos de dados dos alunos encaminhados para a Supervisão; XVI -

contribuir para quali car a interlocução do Departamento de Inclusão

e Atenção ao Educando com o Comitê de Ouvidoria Educacional -

COE, Sistema de Garantia de Direitos - Conselho Tutelar, Ministério

Público e Vara da Infância e Juventude; equipamentos do Sistema

Único de Assistência Social - SUAS com vistas a responder as

demandas requeridas por estes órgãos e, consequentemente, buscar

condições favoráveis ao processo de aprendizagem e melhoria da

qualidade de vida de nossos alunos; XVII - propor, integrar comissões

e buscar parcerias para a realização de fóruns, cursos, seminários,

palestras em conjunto com demais setores do DIAE e da Secretaria de

Educação; XVIII - promover formação interna, em pareceria com

outras Supervisões, Departamentos e setores da Secretaria de

Educação, a m construir conhecimentos e aprimorar protocolos de

trabalho e ações em desenvolvimento; XIX - acompanhar processos e

convênios inerentes aos assuntos da Supervisão; XX - acompanhar o

correto cumprimento dos manuais de procedimentos de nidos para a

Supervisão, propondo os ajustes que se zerem necessários para a

otimização das atividades executadas pelos servidores lotados na

mesma conjuntamente com o Gerente do Departamento e com a

orientação da SSDI/SARH; XXI - propor, em conjunto com o Gerente

do Departamento, medidas de aprimoramento das atividades da

Supervisão; XXII - coletar, agrupar dados, analisar, construir

indicadores e informar ao setor competente; XXIII - elaborar relatório

com informações das atividades da Supervisão; XXIV - exercer outras

atividades correlatas.
RELATÓRIO_MEMORIAL_GESTÃO_SAE_2015_2020.pdf

PBF___LEI_Nº_10.836__DE_9_DE_JANEIRO_DE_2004

PBF___DECRETO_Nº_5.209_DE_17_DE_SETEMBRO_DE_2004

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/468/RELAT%C3%93RIO_MEMORIAL_GEST%C3%83O_SAE_2015_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/469/PBF___LEI_N%C2%BA_10.836__DE_9_DE_JANEIRO_DE_2004
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/470/PBF___DECRETO_N%C2%BA_5.209_DE_17_DE_SETEMBRO_DE_2004


Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Maria Beatriz Soares Santos - Supervisora de Apoio Educando /

Coordenadora Municipal na Educação Bolsa Família; Fernanda Alves

Deotti - Agente de Atendimento; Izabel Mendes de Oliveira -

Secretaria Escolar II; Marcelle Anacleto de Souza - Assistente

Administrativo; Mariane Sequeto Gomes Clemente - Assistente

Administrativo; Luíza Maria Toti - Professora Reabilitada; Rosana

Castro de Luna Rezende - Professora Reabilitada; Ângela Maria do

Carmo Pinto - Secretaria Escolar; Giovana Cestário Zaquini - Assessor

I.

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Escolas Municipais, CRAS, CREAS, Ministério Público, Conselho

Tu t elares e Secretária de Desenvolvimento Social - SDS /

Departamento de Transferência de Renda

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

Recomendamos a continuidade nas ações junto aos Programas do

Bolsa Família e Vaga Escolar, fortalecendo a comunicação com as

escolas e a interlocução com a Secretaria de Desenvolvimento Social ,

com a rede de proteção social para ação conjunta junto às famílias e

com demais supervisões e departamentos da Secretaria de Educação

para que o apoio ao aluno seja eficaz.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

PROJETO DE ACOLHIMENTO A ALUNOS(AS) MIGRANTES No

início do ano letivo de 2019, a Secretaria de Educação recebeu

solicitação de apoio de diversas equipes diretivas das escolas

municipais que foram procuradas por famílias de migrantes para a

realização da matrícula de crianças e jovens. As equipes escolares

relataram que a maioria dos alunos e alunas era de procedência

Venezuelana. Os contatos iniciais foram difíceis tanto para as famílias,

crianças e jovens, como para os pro ssionais das escolas para o

estabelecimento dos diálogos, orientações, como também para a

leitura e entendimento da documentação escolar apresentada. Para as

matrículas de algumas crianças foram apresentados somente

documentação pessoal, sendo identi cada a necessidade da realização

de avaliação diagnóstica para a veri cação de aspectos cognitivos e

identi cação da etapa de escolaridade. Para tanto, a equipe do

Departamento de Ensino Fundamental esboçou projeto, sob a

coordenação da Supervisão dos Anos Iniciais (SAI), e iniciou a

realização das seguintes ações: -Identi cação de professores de

espanhol na rede municipal de educação para apoiar os pro ssionais e



alunos nas escolas; -Visitas às escolas pelos pro ssionais do DEF para

conhecer os alunos e a família e apresentação da professora de

espanhol que iria apoiar inicialmente na aplicação da avaliação

diagnóstica; -Elaboração, pela Supervisão DEAE, de uma avaliação

diagnóstica em parceria com DEF/SAI; -Busca de parceria com

professores da Universidade Federal; - Acompanhamento e apoio

pedagógico realizado por uma professora de espanhol, no contraturno

para os alunos venezuelanos do 6º ao 9º. A professora também

trabalhou com o ensino do Espanhol para todos os alunos e alunas nas

turmas das crianças venezuelanas dos anos iniciais. Foram

identi cados na rede municipal o total 68 (sessenta e oito) alunos

procedentes de famílias migrantes, matriculados no ano de 2019 em

27 (vinte e sete) unidades escolares entre escolas municipais e creches.

No nal do ano foi realizado um encontro na Secretaria de Educação

com as crianças, pais, professores, diretores, coordenadores,

organizado pela equipe do Departamento de Ensino Fundamental que

contou com a participação de professores da UFJF. O encontro teve a

nalidade de acolher as crianças, jovens e familiares e conhecer assim

um pouco mais das suas histórias. Outra ação implementada que

merece destaque foi o Ciclo de debates em parceria com a UFJF para

os professores da rede que trabalhavam com alunos venezuelanos

com os temas: Educação e Interculturalidade; Migração e Educação:

ampliando direitos, garantindo acessos e questionando fronteiras;

Letramento para Formação Cidadã na Escola; Ensino de Língua

Portuguesa como Língua Estrangeira? Ensino de Espanhol como

Língua de Herança.
Alunos_Venezuelanos_Matriculados_na_Rede_Municipal_-_2019-
2020_-_Atualizada_em_04-11-2020.pdf

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Equipes das Supervisões dos Anos Iniciais, dos Anos Finais e da

Educação de Jovens e Adultos do Departamento de Ensino

Fundamental, sob a coordenação do supervisor Gutemberg Rodrigues

da Silva.

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Parceria para a realização da formação dos pro ssionais da rede

municipal com a UFJF.

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

- Retomar, quando possível, com o acompanhamento e apoio

pedagógico das crianças venezuelanas, por uma professora de

espanhol. - Prosseguir a parceria com a UFJF para a realização de

Curso de Extensão em Letramentos e Direitos Humanos: práticas de

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/460/Alunos_Venezuelanos_Matriculados_na_Rede_Municipal_-_2019-2020_-_Atualizada_em_04-11-2020.pdf


linguagem e cidadania na escola para 2021.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE

JOVES E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL A ação foi

implementada nos últimos 5 anos - 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

com a organização de curso de 20 horas. Foram disponibilizadas 40

vagas ao ano. Os cursos foram realizados no período de férias

escolares. O objetivo é a capacitação de jovens, adultos e idosos

matriculados na rede municipal de ensino de Juiz de Fora sobre o

Código de Defesa do Consumidor, Educação Financeira e Noções de

Fiscalização. O curso visa quali car o cidadão para que ele tenha o

incentivo em sua primeira contratação no mercado de trabalho. Junto

com a inserção dos alunos no mercado de trabalho, a ação tem o

propósito de criar programa contínuo em módulos para a capacitação

dos matriculados na EJA da rede municipal de ensino de Juiz de Fora.

Desenvolvido pela Escola de Direito e Defesa do Consumidor (Edcef),

do Procon/JF, o conteúdo do curso aborda os conceitos da legislação

consumerista brasileira; analisa as situações-problema, aplicando os

princípios do Direito do Consumidor em casos reais registrados no

Procon/JF; discute casos concretos de scalização no mercado de

consumo; orienta sobre a importância da Educação Financeira e o

estabelecimento de metas para a economia doméstica e familiar; e

conscientiza sobre a importância do controle do orçamento. Por m,

orienta sobre as formas corretas de a xação de preços de produtos e

serviços para o consumidor e apresenta obrigações legais aplicáveis ao

comércio em geral.
Curso_Procon_-_Foto2.pdf

Curso_Procon_-_Foto3.jpg

Curso_Procon_-_Foto3.pdf

Curso_Procon_1.pdf

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Na Secretaria Municipal de Educação (SE) pela equipe do

Departamento de Ensino Fundamental (DEF) e na Agência de

Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) pela equipe da Escola

de Direito do Consumidor e Educação Financeira (EDCEF).

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF)

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/489/Curso_Procon_-_Foto2.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/490/Curso_Procon_-_Foto3.jpg
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/491/Curso_Procon_-_Foto3.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/492/Curso_Procon_1.pdf


A continuidade da proposta é favorável ao analisarmos o interesse

apresentado pelos alunos e alunas participantes nos cursos que foram

realizados.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

O PROGRAMA ARTE/EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE

ENSINO DE JUIZ DE FORA foi instituído pelo DECRETO Nº 13.769 -

de 31 de outubro de 20191, em reconhecimento a um trabalho que

vem se construindo ao longo dos últimos quinze anos, fruto do

entrelaçamento de diversos projetos que se articulam durante o ano

letivo, integrando ações desenvolvidas no Centro de Formação do

Professor, nas escolas municipais e em seus entornos e, também, em

espaços culturais da cidade. Tem o propósito de interligar o fazer

pedagógico com o artístico, de promover re exões e novas ações

sobre esse fazer, assim como de potencializar o campo da Arte na rede

municipal de ensino de Juiz de Fora. Esse Programa é composto pelos

seguintes projetos: Professor Também Faz Arte, Literatudo, Dança da

Escola no Calçadão, Galeria Escola, Caravana de Histórias e Encontro

de Teatro das Escolas Municipais.
Decreto_PROGRAMA_ARTE_EDUCAÇÃO.pdf

Programa_Arte_Educação_-_SE-PJF-convertido.pdf

links_-_PROGRAMA_ARTE_EDUCAÇÃO_DA_REDE_MUNICIPAL.pdf

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

O PROGRAMA ARTE/EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE

ENSINO DE JUIZ DE FORA está sob a responsabilidade do

Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação (DPPF) ,

por meio da Supervisão de Projetos de Artes, Cultura e Cidadania

(SPAC).

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

O PROGRAMA ARTE/EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE

ENSINO DE JUIZ DE FORA é desenvolvido pela Secretaria de

Educação em parceria com as escolas municipais. Conta com o apoio

da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) na cessão dos

espaços para a realização de alguns projetos, tais como o Centro

Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), Teatro Paschoal Carlos

Magno e Praça CEU. Ao longo dos anos, os projetos receberam o

apoio do MEC , por meio do Programa de Apoio a Eventos no País

(PAEP/CAPES - 2010 a 2016), do Centro Cultural Pró-Música - UFJF

(2013 a 2016) e da Fundação ArcelorMittal (2017 a 2019).

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/658/Decreto_PROGRAMA_ARTE_EDUCA%C3%87%C3%83O.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/659/Programa_Arte_Educa%C3%A7%C3%A3o_-_SE-PJF-convertido.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/660/links_-_PROGRAMA_ARTE_EDUCA%C3%87%C3%83O_DA_REDE_MUNICIPAL.pdf


Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

Recomendamos que o Programa tenha continuidade, que os projetos

prossigam com ações articuladas entre a Secretaria de Educação e a

comunidade escolar. O PROGRAMA ARTE/EDUCAÇÃO DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO DE JUIZ DE FORA conta com o

envolvimento de quase a totalidade da rede; vale registrar que nos

últimos cinco anos, dentre as 101 escolas convidadas a participar,

apenas dez não projetos que compõem o Programa.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

PROJETO SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NA REDE MUNICIPAL

DE ENSINO DE JUIZ DE FORA/MG. O projeto visa o cumprimento da

Meta 16 do Plano Municipal de Educação que busca, em regime de

colaboração com a Superintendência Regional de Ensino e outras

Instituições de Ensino Superior, bem como com a Secretaria de

Administração e Recursos Humanos (SARH), a elaboração de um

Programa de Promoção da Saúde e Bem Estar dos Pro ssionais da

E d u c a ç ã o . O trabalho tem base no afastamentos

médicos/odontológicos que geram a ausência do servidor no local de

trabalho e/ou de suas funções originárias para recolocação em outras

com atribuições compatíveis às limitações apresentadas na Avaliação -

Médico -Pericial. O objetivo do projeto e promover medidas de

atenção à saúde, bem-estar e qualidade de vida dos servidores da

Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora/MG, contribuindo para

diminuição dos elevados índices de adoecimento e absenteísmo

presentes nessa instituição por meio da implantação de um programa

de intervenção multidisciplinar capaz de amenizar/sanar os principais

motivos de adoecimento e afastamento dos servidores da Rede

Municipal de Ensino de Juiz de Fora / MG.
Projeto_QVT_-_VERSÃO_FINAL__1_.pdf

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Paralisado

Quem são as equipes responsáveis?

O projeto é de responsabilidade da Supervisão de Atendimento ao

Pro ssional da Educação - SAPE vinculada ao Departamento de

Planejamento, Pessoas e Informações - DPPI. Foi instituída uma

Comissão responsável pelo planejamento e execução das ações,

nomeada pela Portaria nº 3201 -SE de 08/06/18 e, depois do

lançamento e anuncio das instituições "piloto", optou-se pelo inicio

das ações em 2020 diante das alterações do corpo docente das escolas

no inicio do ano. Posteriormente, diante da situação de emergência

decorrente da PANDEMIA de COVID-19, o projeto permanece

paralisado.

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/628/Projeto_QVT_-_VERS%C3%83O_FINAL__1_.pdf


O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Secretaria de Administração e Recursos Humanos e Secretaria de

Saúde.

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

Reavaliação da Comissão responsável pelo planejamento e execução e

retomada do Plano de Ação, retrocedendo à etapa de Sensibilização e

apresentação do projeto para diretores e coordenadores das escolas

escolhidas, diante do longo período de paralisação.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

PROJETO HISTÓRIA DISPERSA tem o objetivo de resgatar os fatos

históricos da Secretaria de Educação e registrar o processo de

construção da política educacional desenvolvida na Rede Municipal de

Ensino de Juiz de Fora, possibilitando que todos os gestores,

servidores e alunos que trabalharam e viveram esse processo se vejam

como agentes dessa história, criando elo entre gerações de

educadores e alunos que, compreendidos como parte de uma

comunidade, tem uma história construída e em construção. O projeto

é desenvolvido por meio de entrevistas com objetivo de vislumbrar as

várias visões sobre a construção dessa história. Inicialmente a Equipe

da Supervisão de Arquivo e Memória dividiu em três grupos: gestores,

servidores e escolas/professores. Atualmente o trabalho está focado

nos gestores da educação municipal. Foi desenvolvido um formulário

para saber um pouco sobre a trajetória de vida dessas pessoas, da

rotina de trabalho e projetos desenvolvidos por eles a frente da

educação municipal. Finalizado esse processo com os gestores, serão

buscados os funcionários antigos da secretaria de educação e, na

última etapa, serão ouvidas as escolas e professores visando levantar

o máximo de material possível sobre a história da Secretaria de

Educação. Ao nal será montado um mosaico com as diferentes

percepções desde a elaboração até a efetivação das políticas e práticas

educacionais do município, além da reunião das entrevistas e materiais

fotográficos para a confecção do livro História Dispersa.
HISTÓRIA_DISPERSA.pdf

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Supervisão de Arquivo e Memória, vinculada ao Departamento de

Planejamento, Pessoas e Informações da Secretaria de Educação.

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/635/HIST%C3%93RIA_DISPERSA.pdf


secretaria ou órgão? Qual(is)?

Não.

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

Dar continuidade à pesquisa, garantindo as condições de busca de

material e adequado tratamento a m de assegurar a nalização do

projeto e garantir a preservação da memória e das práticas político-

pedagógicas da SE.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

PARCERIA COM A FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL os projetos

educacionais são apresentados pela Fundação e contextualizados

para a rede municipal. Xadrez Escolar: atividades com os alunos,

campeonatos internos e o Festival no nal do ciclo. A Formação com

os professores está sendo realizada em 2020 de forma online com

duas turmas. (Projeto idealizado pela Supervisão de Planejamento e

Articulação de Programas de Educação Integral e apoiado pela

Fundação) Viva seu Voto: contém material cadernos que trazem a

história do voto no Brasil e re exões sobre a cidadania, destinado às

turmas de 9º ano. Robótica: proposta de atividades para montagem de

um protótipo de robô e nessa construção são trabalhados conteúdos

de matemática e física, destinados às turmas do º ao 9º ano. Faça sua

trilha: proposta de atividades para o desenvolvimento de habilidades

empreendedoras nos estudantes, destinado às turmas de 9º ano.

(projeto piloto) Realidade Virtual: proposta de atividades que utiliza

óculos virtuais os estudantes visitam virtualmente toda a cadeia

produtiva do aço permeia os conhecimentos de Ciências e Geogra a,

destinado às turmas de 6º ao 9º ano. ( projeto piloto) Prêmio de Meio

Ambiente ArcelorMittal: proposta de construção de projetos pelas

escolas com entrega de material impresso e premiações destinados às

turmas de 1º ao 9º ano Projeto Vida + Segura proposta de atividades

que levam a re exão dos estudante quanto os perigos de acidentes

dentro de casa, destinados às turmas de 1º ao 5º ano.

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Departamento de Ensino Fundamental (DEF) Supervisão de

Planejamento e Articulação de Programas de Educação Integral -

Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação (DPPF)

Supervisão de Arte e Cultura

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?



Fundação AcelorMittal

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

Permanecer e ampliar a parceria em novos projetos educacionais.

Qual o projeto/programa? Descreva o nome, quais os objetivos e

como ele está estruturado. Se houver, anexe documentos.

PROGRAMA SALA DE RECURSO: No âmbito da Ação Agregada

Escola Acessível do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia

vinculada ao Ministério da Educação (MEC), publicou a Resolução

CD/FNDE Nº 15, de 07 de outubro de 2020, que destina recursos para

o PDDE - Sala de Recursos Multifuncionais e Bilíngues de Surdos. O

PDDE - Sala de Recursos Multifuncionais e Bilíngues de Surdos tem

como objetivo apoiar nanceiramente as escolas públicas das redes

municipais, estaduais e do Distrito Federal de Educação Básica para

ns de promoção da acessibilidade das salas de recursos

multifuncionais, especí cas ou bilíngues de surdos destinadas ao

processo de ensino-aprendizagem. Os recursos podem ser utilizados

para aquisição de: itens e materiais pedagógicos; produtos de

tecnologia assistiva; e equipamentos e materiais para o atendimento

educacional especializado. Em 2020 estão sendo atendidas 13

unidades escolares.
RESOLUO_N_15_DE_07_DE_OUTUBRO_DE_2020_.pdf

Qual é a situação atual do projeto/programa? Informe em qual etapa

o projeto ou programa está.

Em andamento

Quem são as equipes responsáveis?

Departamento de Ensino Fundamental (DEF) Supervisão de

Planejamento e Articulação de programas de Educação Infantil

(orienta na plataforma PDDE Interativo) - Departamento de Inclusão

e Atenção ao Educando (DIAE) Supervisão de Atenção à Educação na

Diversidade (orienta e acompanha as ações/atividades nas unidades

escolares).

O projeto ou programa é feito em parceria com outra instituição,

secretaria ou órgão? Qual(is)?

Ministério da Educação MEC/FNDE

Quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão?

Com a chegada do recurso prevista para 2021 que as unidades

escolares continuem sendo orientadas quanto a utilização da verba e

na organização pedagógica das Salas de Recurso Multifuncional.

9. Seu município preencheu o DGEM - Diagnóstico da Gestão da

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/project/attachment/file/629/RESOLUO_N_15_DE_07_DE_OUTUBRO_DE_2020_.pdf


Educação Municipal? Se sim, anexe a devolutiva aqui ou indique se ele
foi salvo em Arquivos da Secretaria. Conte também como ele foi usado
pela secretaria e quais as recomendações para a próxima gestão.

SIM
Dados_do_Município.pdf

Planejamento_SE_2020.pdf

Fotos e vídeos

10. Inclua aqui as principais fotos que representam os resultados obtidos
durante a gestão. Inclua as principais fotos da gestão.
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MOSTRA_DE_ARTES.JPG

MOSTRA_ESTUDANTIL.JPG

Professores_do_Brasil.JPG

11. Inclua aqui links para os vídeos que representam os resultados
obtidos durante a gestão.

https://www.youtube.com/watch?v=BqBCQG95AUA

https://www.youtube.com/watch?v=s3LA7JYigoU

https://www.youtube.com/watch?v=p5ZMUt6i4K8

https://www.youtube.com/watch?v=e-dnua5KtZo

https://www.youtube.com/watch?v=L2wpZMTRwEk

https://www.youtube.com/watch?v=y2yJ3d-ugn8

https://www.youtube.com/watch?v=0UjZc1Cap2o

https://www.youtube.com/watch?v=4lI5BYqTTsk

https://www.youtube.com/watch?v=r72OVjlE9R8

https://www.youtube.com/watch?v=Y0hqlBGpDwc

https://www.youtube.com/watch?v=xGJVbb2NVlI

https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/PJF-alerta-sobre-
prazo-do-cadastramento-escolar-2021-enhjt0

https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/Prefeito-assina-
contrato-com-TV-para-transmitir-programao-educacional-en22q2/a-
a3vci5o

https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/Programa-
ArteEducao-completa-um-ano-de-atividades-elq71t/a-a3n0smq

https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/Secretaria-de-
Educao-inicia-Cadastramento-para-Creches-2021-ell4mv/a-a3lrhg9

https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/Educao-alerta-sobre-
a-disponibilidade-de-atividades-pedaggicas-para-os-alunos-el96vp/a-
a3j8pt3

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/dgem_attachment/file/140/Dados_do_Munic%C3%ADpio.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/dgem_attachment/file/268/Planejamento_SE_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/picture/file/1489/20-02-2019__2_CRECHE_ENTREGA_DE_BRINQUEDOS.png
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/picture/file/1490/24-09-2018_3_REDE_EM_A%C3%87%C3%83O.png
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/picture/file/1491/ABERTURA_MOSTRAS.JPG
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/picture/file/1492/BEM_COMUNIDADE_HUMAIT%C3%81.JPG
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/picture/file/1493/CERTIFICA%C3%87%C3%83O_IF_SUDESTE.JPG
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/picture/file/1494/DAN%C3%87A_NO_CAL%C3%87AD%C3%83O.JPG
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/picture/file/1495/PROGRAMA_SA%C3%9ADE_NA_ESCOLA.JPG
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/picture/file/1496/ENTREGA_DOS_PR%C3%8AMIOS_CAMPEONATO_DE_XADREZ.JPG
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/picture/file/1497/INTERC%C3%82MBIO_DE_CRECHES.JPG
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/picture/file/1498/MOSTRA_DE_ARTES.JPG
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/picture/file/1499/MOSTRA_ESTUDANTIL.JPG
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/general/picture/file/1500/Professores_do_Brasil.JPG
https://www.youtube.com/watch?v=BqBCQG95AUA
https://www.youtube.com/watch?v=s3LA7JYigoU
https://www.youtube.com/watch?v=p5ZMUt6i4K8
https://www.youtube.com/watch?v=e-dnua5KtZo
https://www.youtube.com/watch?v=L2wpZMTRwEk
https://www.youtube.com/watch?v=y2yJ3d-ugn8
https://www.youtube.com/watch?v=0UjZc1Cap2o
https://www.youtube.com/watch?v=4lI5BYqTTsk
https://www.youtube.com/watch?v=r72OVjlE9R8
https://www.youtube.com/watch?v=Y0hqlBGpDwc
https://www.youtube.com/watch?v=xGJVbb2NVlI
https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/PJF-alerta-sobre-prazo-do-cadastramento-escolar-2021-enhjt0
https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/Prefeito-assina-contrato-com-TV-para-transmitir-programao-educacional-en22q2/a-a3vci5o
https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/Programa-ArteEducao-completa-um-ano-de-atividades-elq71t/a-a3n0smq
https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/Secretaria-de-Educao-inicia-Cadastramento-para-Creches-2021-ell4mv/a-a3lrhg9
https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/Educao-alerta-sobre-a-disponibilidade-de-atividades-pedaggicas-para-os-alunos-el96vp/a-a3j8pt3


https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/Educao-alerta-sobre-
a-disponibilidade-de-atividades-pedaggicas-para-os-alunos-el96vp/a-
a3j8pt3

https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/SE-alerta-para-
prestao-de-contas-do-Carto-Vale-alimentao-el0qpq/a-a3hf5vm

https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/Educao-em-tempos-
de-pandemia-conhea-o-projeto-Cadinho-de-prosa-ee2dfu/a-a26ofr8

12. Se a sua SME publicou alguma experiência ou participou de algum
vídeo ou matéria do Fique Atento produzido pelo Conviva, indique os
links aqui.

Não foi apresentado nenhum vídeo.

https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/Educao-alerta-sobre-a-disponibilidade-de-atividades-pedaggicas-para-os-alunos-el96vp/a-a3j8pt3
https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/SE-alerta-para-prestao-de-contas-do-Carto-Vale-alimentao-el0qpq/a-a3hf5vm
https://anchor.fm/prefeitura-juiz-de-fora/episodes/Educao-em-tempos-de-pandemia-conhea-o-projeto-Cadinho-de-prosa-ee2dfu/a-a26ofr8


Memorial de Gestão da Educação Municipal
Formulário de Plano Municipal de Educação

O questionário a seguir refere-se ao Plano Municipal de Educação: sua execução e seu
monitoramento.

Evolução do Plano Municipal de Educação na Gestão

1. Insira aqui a Lei do Plano Municipal de Educação.

LEI-13502-2017.pdf

Ação_de_inconstitucionalidade.pdf

2. Qual é a relevância e a importância do PME para o município?

O Plano Municipal de Educação é por excelência uma ferramenta de

planejamento da educação no território. Entretanto, ainda permeia em

sua elaboração um conceito de que trata-se somente de um plano para a

Rede Municipal. Assim, o sindicato às vezes o utiliza para ser instrumento

de reivindicação e as demais redes educacionais do município, estadual,

federal e privada não participam de forma efetiva, não só na construção

do diagnóstico, como no monitoramento e avaliação. O Plano Municipal

de Educação (PME) é um instrumento estratégico de planejamento que

visa nortear o trabalho do território municipal no âmbito educacional no

período de dez anos. O PME de Juiz de Fora foi construído a partir de

Plano Nacional de Educação, Lei nº 13005/2014, em um processo de

intenso debate com o Fórum Municipal de Educação, aprovado em

Conferência Municipal de Educação realizada em 2015 e foi homologado

pela Lei nº. 13502, em 28 de março de 2017. Desde sua homologação,

estratégias já estão em desenvolvimento ou já foram alcançadas. Dessa

forma, caberá à próxima gestão dar continuidade ao atendimento das

demandas construídas com a participação das escolas e da sociedade civil

para a educação.

3. Como a Secretaria e o Fórum Municipal de Educação acompanham as
ações do plano? Se o FME não tiver sido instituído, indique.

A Secretaria de Educação, acompanha as ações do plano por meio dos

departamentos. Cada departamento é responsável pelo levantamento

dos dados especí cos de seu âmbito de atuação e pela execução das

ações planejadas. O Fórum Municipal de Educação se reuniu em

dezessete de novembro de 2017 para discutir os eixos da Conferência

Nacional Popular de Educação (CONAPE). Após essa reunião, não foram

realizados outros encontros para monitoramento do PME.

4. Quais são os membros do Fórum Municipal de Educação ou da
Comissão de Avaliação e Monitoramento do PME?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pme/law_attachment/file/147/LEI-13502-2017.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pme/law_attachment/file/571/A%C3%A7%C3%A3o_de_inconstitucionalidade.pdf


As funções e responsabilidades do Fórum Municipal de Educação podem

ser observados no Decreto nº 12328/2015. Os atuais membros do FME

encontram-se listados na Portaria nº 9841/2017. As legislações citadas

encontram-se em anexo.

DECRE-12328-2015.pdf

DECRE-13095-2017.pdf

PORT-08997-2015.pdf

PORT-09841-2017.pdf

5. Insira os documentos finais, anais ou atas das Conferências
Municipais de Educação.

Atas das Reuniões do Plano Municipal de Educação

Linha do Tempo do Plano Municipal de Educação

6. Quais são as metas que ainda não foram atingidas e quais estratégias
e ações estão sendo executadas ou planejadas para o cumprimento?

A ferramenta de PME foi usada? Se sim, indique qual.

Não informado

Nome

META 4: Inclusão - Universalizar, para a população de 0 (zero) a 17

(dezessete) anos com de ciência, transtornos globais do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação o acesso à

Educação Básica na rede regular de ensino e o atendimento

educacional especializado, oferecendo condições físicas e

profissionais para esta universalização.

Vencimento em

28/03/2027

Situação

Iniciada

Quais estratégias e ações planejadas para cumprir a meta?

4.8) a Secretaria de Educação buscará equipar, fortalecer e ampliar as

estruturas dos CAEEs, envidando esforços para criar, até o nal do 2º

(segundo) ano de vigência do Plano Municipal de Educação, a

unidade CAEE Norte; Estudo de viabilidade de atendimentos; tipos e

número de pro ssionais para composição da equipe; estudo da

melhor localização na Zona Norte. Não houve disponibilidade de um

espaço público para instalação nem viabilidade nanceira para

aluguel de imóve.

A ferramenta de PME foi usada? Se sim, indique qual.

Não informado

Nome

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pme/members_attachment/file/157/DECRE-12328-2015.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pme/members_attachment/file/584/DECRE-13095-2017.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pme/members_attachment/file/585/PORT-08997-2015.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pme/members_attachment/file/586/PORT-09841-2017.pdf
https://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/16422
https://convivaeducacao.org.br/platform/library/asset/16423


META 1: Educação Infantil - Universalizar, até 2016, a Educação

Infantil para as crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos de idade e

ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender

às crianças de até 03 (três) anos, até o 5º (quinto) ano de vigência do

Plano Municipal de Educação, alinhando o percentual de

atendimento ao que foi estabelecido no Plano Nacional de Educação,

condicionado ao apoio técnico e financeiro da União.

Vencimento em

28/03/2022

Situação

Iniciada

Quais estratégias e ações planejadas para cumprir a meta?

1.1) a Secretaria de Educação, em regime de colaboração com a União,

projetará, até o nal do 1º (primeiro) ano de vigência do Plano

Municipal de Educação, as metas de expansão das creches da rede

pública municipal de Educação Infantil, segundo parâmetros

nacionais de qualidade, com base em banco de dados o ciais, com

atualização periódica; Temos 4 creches em construção com previsão

de término em 2021. Adequamos em 2 unidades parceiras a

ampliação de 0 a 3 encaminhando o atendimento de 4 e 5 para as

escolas da rede municipal e ampliamos na Creche Central utilizando

um espaço de saúde que foi desativado. Deixamos proposta de

outras creches que poderão fazer tais alterações desde que a PJF

tenha disponibilidade orçamentária e nanceira. Tínhamos mais 5

obras aprovadas pelo PAR, uma creche, inclusive, já licitada com

contrato formalizado, faltando dar a ordem de serviço e uma escola

de educação infantil (Bon m), para atendimento de 3 a 5 anos,

também licitada que o governo federal, arbitrariamente cancelou. A

secretária de educação e o secretário de obras estiveram em Brasília

para tentar reverter, mas infelizmente não obtiveram sucesso. As

obras canceladas foram lançadas novamente no PAR.

7. Insira aqui os documentos de Monitoramento e Avaliação do Plano
Municipal de Educação.

Ficha_monitoramento_MEC_PME_JFora__1___1_.pdf

Reflexões sobre a gestão

8. Quais foram as prioridades e os desafios nesta área durante a gestão
atual?

Caminhar com a ampliação de vagas em creches em consonância com a

meta 1 do Plano Nacional e Municipal de Educação; Aperfeiçoar o

atendimento em tempo integral; Instalação do Centro de Atendimento

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/pme/monitoring_attachment/file/575/Ficha_monitoramento_MEC_PME_JFora__1___1_.pdf


Educacional Especializado - Norte; Fomentar a participação dos

profissionais efetivos nos cursos do Centro de Formação do Professor.

9. Como está o planejamento, avaliação e monitoramento do PME para
o próximo ano letivo? Quais recomendações e/ou pontos de atenção a
atual gestão destacaria para a gestão seguinte se atentar?

A primeira ação que deverá ser realizada é a reorganização do Fórum

Municipal de Educação com a nomeação de novos membros a partir da

próxima gestão. Em seguida, é necessário fazer um levantamento das

estratégias do plano municipal que já foram alcançadas, as que estão em

desenvolvimento e aquelas que não conseguiram ser realizadas no prazo

previsto. Esse levantamento deverá ser compartilhado com o Fórum

Municipal de Educação ( com os novos membros) para discussão e

replanejamento das ações.

10. Quais outras sugestões ou recomendações a equipe deixa para a
próxima gestão em relação ao Plano Municipal de Educação?

Pautar a Undime/MG no sentido de que ela leve para a nacional a

demanda de retorno da participação da União no atendimento em tempo

integral e que ela cumpra o Acórdão do TCU sobre sua participação na

ampliação das vagas em creches em todo o território nacional;

Sistematizar o monitoramento do PME; Dar ciência à rede municipal

sobre o resultado da ADI em relação às questões de diversidade incluídas

pela Câmara Municipal. Atentar para o fato de que os Tribunais de

Contas dos Estados focam seu monitoramento nas Metas 1, 9 e 18 do

Plano Nacional de Educação.



Memorial de Gestão da Educação Municipal
Formulário de Regime de Colaboração

O questionário a seguir refere-se aos consórcios e arranjos de desenvolvimento da
educação que o município participa e também de outras ações com o governo
estadual.

Formas de colaboração na rede

1. Quais formas de colaboração seu município mantém com outros
entes federativos?

Com outros municípios

Juiz de Fora detém na divisão regional da UNDIME/MG a

coordenadoria regional vinculada aos 31 municípios circunvizinhos.

Neste sentido todas as informações, pesquisas, eventos,

regulamentações são comunicadas aos municípios pela Secretaria de

Educação de Juiz de Fora. Como a SE/JF possui um Centro de

Formação de Professores, quando os municípios necessitam de

formação em determinadas temáticas oferecemos vagas para estes.

Quando da necessidade de formações gerais do FNDE/MEC e

UNDIME, a Secretaria de Educação cedia e se responsabiliza pelo

convite aos municípios da região.

Com o Estado

O Cadastramento Escolar é feito em parceria com o Governo do

Estado desde o ano de 1992.

Com o Governo Federal

Por meio do PAR e quando da necessidade de reunir no território

local mais municípios para formação geral dos programas do MEC.

2. Seu município faz parte de um consórcio?

Não

Qual o nome do consórcio?

Não informado

Quais redes participam?

Não informado

Qual a legislação que institui o consórcio?

Não informado

Quem da SME é o ponto de referência no consórcio?



Não informado

O município faz parte de alguma câmara técnica ou grupo de
trabalho relacionado à educação? Se sim, qual?

Frente Nacional de Avaliação promovida pelo Conselho Nacional de

Secretários Estaduais - CONSED, por indicação da União Nacional

dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME-MG - Membro do

Conselho Nacional de Representantes da UNDIME.

Quais os projetos desenvolvidos em conjunto?

Construção do Documento sobre Consórcios Públicos.

3. Seu município faz parte de um arranjo de desenvolvimento da
educação?

Não

Qual o nome do arranjo?

Não informado

Quais redes participam?

Não informado

Quem da SME é o ponto de referência no arranjo?

Não informado

Quais os projetos desenvolvidos em conjunto?

Não informado

4. A rede municipal desenvolve alguma ação de colaboração com o
governo estadual? Se sim, qual(is)?

Cadastro Escolar; Formação Para Os Secretários Municipais Dos

Municípios Que Não São Sistemas E Seguem A Normatização Do Estado,

Representando A Undime

Reflexões sobre a gestão

5. Quais foram as prioridades e os desafios nesta área durante a gestão
atual?

- Pouco diálogo com a Superintendência Regional, uma vez que o

ordenamento vem da Secretaria de Estado da Educação com pouco

espaço para a discussão das necessidades locais.

6. Como está o planejamento para o atendimento ao próximo ano
letivo? Quais recomendações e/ou pontos de atenção a atual gestão
destacaria para a gestão seguinte se atentar?

Diante das mudanças realizadas no regime e cadastro e matrícula para o



ano de 2020 gerando em toda Minas Gerais um descompasso nas cidades

no atendimento à população em idade escolar, episódio esse que chegou

até o Ministério Público de Minas }Gerias, a Secretaria de Estado

construiu uma Plataforma de Cadastro, buscando reordenamento deste

processo nas cidades mineiras. A UNDIME intermediou reuniões com a

SEE para esclarecimento sobre o processo de cadastramento 2020/2021

no intuito de que os municípios aderissem ou não a este novo processo de

cadastramento escolar. Como estamos em um momento de transição na

administração pública municipal, avaliamos por bem, mesmo com dúvidas

da efetividade desta ação, por ser a primeira vez a ser realizada, aderimos

a proposta para que o próximo gestor não tenha que dirimir di culdades

em relação ao atendimento compartilhado do Ensino Fundamental. A

plataforma com grandes problemas que foram reportados à Presidência

da UNDIME/MG.

7. Quais outras sugestões ou recomendações a equipe deixa para a
próxima gestão?

Avaliar os resultados deste cadastro com as equipes técnicas da

Secretaria buscando elementos para aperfeiçoamento do Cadastramento

Escolar, utilizando o canal da UNDIME para as alterações necessárias pós

realização da utilização deste novo processo.



Memorial de Gestão da Educação Municipal
Formulário de Relacionamento SME e Escolas

O questionário a seguir refere-se às relações, parcerias e ações entre secretaria e
escolas da rede.

Acompanhamento das escolas

1. Quem são os(as) diretores(as) escolares da sua rede?

Nome do diretor(a)

Darlene Rodrigues Stefanon

Escola

EM DR ADHEMAR RESENDE

DE ANDRADE

Nome do diretor(a)

Cláudia Ferreira Rezende

Escola

EM PROF AFONSO MARIA DE

PAIVA

Nome do diretor(a)

Angela Fernandes Marques

Escola

EM ALMERINDA DE OLIVEIRA

TAVARES

Nome do diretor(a)

Luciani de Souza Guerra

Escola

EM ALVARO BRAGA DE

ARAUJO

Nome do diretor(a)

Alisson Duarte Jordão

Escola

EM ALVARO LINS

Nome do diretor(a)

Mary Aparecida de Paiva S.

Castro

Escola

EM AMELIA MASCARENHAS

Nome do diretor(a)

Sonia Maria de Souza

Escola

EM AMELIA PIRES

Nome do diretor(a)

Ana Paula Gonçalves Durço

Escola

EM ENG ANDRE REBOUCAS

Nome do diretor(a)

Carla Silva Martins Ribeiro

Escola

EM DR ANTONINO LESSA

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145223
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/166614
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/146388
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/146391
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145616
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145618
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145621
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/153118
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/161369


Nome do diretor(a)

Lourdes Aparecida Cerqueira

Escola

EM ANTONIO CARLOS

FAGUNDES

Nome do diretor(a)

Jésus Luiz de Andrade

Escola

EM ANTONIO FAUSTINO DA

SILVA

Nome do diretor(a)

Rita de Cássia Marins Ramalho

de Mello

Escola

EM ARLLETE BASTOS DE

MAGALHAES

Nome do diretor(a)

Janaína Carla Gomes Vaccarini

Escola

EM PROFESSOR AUGUSTO

GOTARDELO

Nome do diretor(a)

Eliana Machado de Souza

Pereira

Escola

EM AUREA BICALHO

Nome do diretor(a)

Fernanda Martins Ramos

Ferreira

Escola

EM PROFESSORA AUREA

NARDELLI

Nome do diretor(a)

Ivanilza Bandeira Gomes

Escola

EM BELA AURORA

Nome do diretor(a)

Natália Mutti Lorié

Escola

EM BELMIRA DUARTE DIAS

Nome do diretor(a)

Graciele Fernandes Ferreira

Mattos

Escola

EM BOM PASTOR

Nome do diretor(a)

Marcia Simone Esteves Meireles

Escola

EM BONFIM

Nome do diretor(a)

Maria Terezinha Sequeto Terror

Escola

EM CAMILO GUEDES

Nome do diretor(a)

Alexsandra Zanetti

Escola

EM CARLOS ALBERTO

MARQUES

Nome do diretor(a) Escola

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145623
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/142326
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Antonio Gabriel Rosa Loures EM CARLOS AUGUSTO DE

ASSIS

Nome do diretor(a)

Elisabete de Oliveira Cardoso

Escola

EM CARLOS DRUMMOND DE

ANDRADE

Nome do diretor(a)

Efigênia Maria Lucas

Escola

EM CAROLINA DE ASSIS

Nome do diretor(a)

Ricardo Sartine Fernandes de

Oliveira

Escola

EM CASSIO VIEIRA MARQUES

Nome do diretor(a)

Fábio Beraldo Siano

Escola

EM CECILIA MEIRELES

Nome do diretor(a)

Fernanda Aparecida de Araújo

Rocha

Escola

C EDUC DO MENOR DR

GERALDO MOUTIN

Nome do diretor(a)

Valéria Perotti Borges

Escola

EM CENTENARIO

Nome do diretor(a)

Marcílio Lima da Cunha

Escola

CENTRO EDUCACIONAL DE

REFERENCIA HERVAL DA

CRUZ BRAZ

Nome do diretor(a)

Rosângela da Silva Campos de

Paula

Escola

CESU CUSTODIO FURTADO

DE SOUZA

Nome do diretor(a)

Adriana Marcia Miranda

Mazzoni

Escola

EM CLOTILDE PEIXOTO

HARGREAVES

Nome do diretor(a)

Mauro César Fávero

Escola

EM COSETTE DE ALENCAR

Nome do diretor(a)

Angélica Cristina de Freitas

Escola

EM DANTE JAIME

BROCHADO

Nome do diretor(a) Escola
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Rogério José Lopes de Freitas EM DILERMANDO CRUZ

FILHO

Nome do diretor(a)

Jacqueline Mendes Pandol

Rocha

Escola

EM DR DILERMANDO

MARTINS

Nome do diretor(a)

Heraldo José Gonçalves Maciel

Escola

EM DOM JUSTINO JOSE DE

SANT ANNA

Nome do diretor(a)

Patrícia Thomé Figueiredo

Nolasco

Escola

EM PROFA EDITH MERHEY

Nome do diretor(a)

Laura Haider da Costa

Escola

EM ELPIDIO CORREA FARIAS

Nome do diretor(a)

Carlos Coelho Ribeiro Filho

Escola

EM CORONEL EMILIO

ESTEVES DOS REIS

Nome do diretor(a)

Rosana Andrade Ferrarez

Escola

EM PROFA EUNICE ALVES

VIEIRA

Nome do diretor(a)

Shirlei Ramos Rabelo

Escola

EM FERNAO DIAS PAES

Nome do diretor(a)

Cláudia Lílian Vieira Garcia

Valssis

Escola

EM GABRIEL GONCALVES DA

SILVA

Nome do diretor(a)

Rita de Cássia Rodrigues de

Paula

Escola

EM GEORG RODENBACH

Nome do diretor(a)

Rita de Cássia Pereira de

Oliveira

Escola

ESCOLA MUNICIPAL

GILBERTO DE ALENCAR

Nome do diretor(a)

Marilucia Souza Vasconcelos

Escola

EM HELENA ANTIPOFF

Nome do diretor(a) Escola
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Ana Flávia Domingues Toledo

de Medeiros

EM HELENA DE ALMEIDA

FERNANDES

Nome do diretor(a)

Rosemary de Souza

Escola

CAIC HELYON DE OLIVEIRA

Nome do diretor(a)

Gilmar da Silva Loures

Escola

EM HENRIQUE JOSE DE

SOUZA

Nome do diretor(a)

Juliana Larcher Ferrara Pinto

Escola

EM ILVA MELLO REIS

Nome do diretor(a)

Rosiléia de Albuquerque Lage

Escola

EM IPIRANGA

Nome do diretor(a)

Flávio Lúcio Lamas

Escola

EM PROF IRINEU GUIMARAES

Nome do diretor(a)

Sheila Lawall Lima

Escola

EM JARDIM DE ALA

Nome do diretor(a)

Angela Fernandes Marques

Escola

EM JERONIMO VIEIRA

TAVARES

Nome do diretor(a)

Rosana Aparecida de Barros

Escola

EM JESUS DE OLIVEIRA

Nome do diretor(a)

Henriqueta Silvério de O. Dias

Escola

EM JOAO EVANGELISTA DE

ASSIS

Nome do diretor(a)

Flavita Reis Junqueira

Escola

EM JOAO GUIMARAES ROSA

Nome do diretor(a)

Josiane Souza Guilhermino

López

Escola

EM PROF JOAO PANISSET

Nome do diretor(a)

Rachel Gomes Lau

Escola

EM JOSE CALIL AHOUAGI

Nome do diretor(a)

Sirlei de Souza Batista

Escola

EM JOSE HOMEM DE
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CARVALHO

Nome do diretor(a)

José Reinaldo de Andrade

Escola

EM JOVITA DE MONTREUIL

BRANDAO

Nome do diretor(a)

Susana Corrêa Vieira

Escola

EM LIONS CENTRO

Nome do diretor(a)

Fernando Amarante de Lima

Escola

EM MANUEL BANDEIRA

Nome do diretor(a)

Regina Lucia da Rocha

Escola

ESCOLA MUNICIPAL

VEREADOR MARCOS FREESZ

Nome do diretor(a)

Henriqueta Silvério de O. Dias

Escola

ESCOLA MUNICIPAL MARIA

ALADIA SANT ANA

Nome do diretor(a)

Andreina Biosia Cassete Soares

Escola

EM PROFESSORA MARIA

APARECIDA SARMENTO

Nome do diretor(a)

Valéria Maria Fernandes

Guarize

Escola

EM MARIA CATARINA

BARBOSA

Nome do diretor(a)

Leozimar Aparecida Brito

Cardoso

Escola

EM MARIA DAS DORES DIAS L

F LEITE

Nome do diretor(a)

Maria José Senra de Carvalho

Leal

Escola

EM MARIA JOSE VILLELA

Nome do diretor(a)

Norma Sueli Alvim dos Santos

Escola

EM PROFA MARIA JULIA DOS

SANTOS

Nome do diretor(a)

Neyde Sueli Macedo da Cruz

Escola

EM MARILIA DE DIRCEU

Nome do diretor(a)

Juliana Santos Pinto Fortunato

Escola

EM PROFA MARLENE
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BARROS

Nome do diretor(a)

Rozane Gomes Aleixo

Escola

EM MENELICK DE CARVALHO

Nome do diretor(a)

Adriana Perini Carvalho

Escola

EM MURILO MENDES

Nome do diretor(a)

Elza Ribeiro de Araújo

Escola

EM NAGIB FELIX CURY

Nome do diretor(a)

Rejane Cristina Fonseca de

Oliveira

Escola

EM PROF NILO CAMILO

AYUPE

Nome do diretor(a)

Adriana Costa Henriques

Fernandes

Escola

CAIC NUBIA PEREIRA DE

MAGALHAES

Nome do diretor(a)

Elisa Cristina de Oliveira

Escola

EM OLINDA DE PAULA

MAGALHAES

Nome do diretor(a)

Cátia Fernanda Tolomelli

Escola

EM PROF OSCAR SCHMIDT

Nome do diretor(a)

Juliana Aparecida Oliveira de

Almeida

Escola

EM PROF OSWALDO

VELLOSO

Nome do diretor(a)

Sonimar Oliveira da Costa

Escola

EM PE CAETANO

Nome do diretor(a)

Denise Ap. Dias da Silva

Escola

EM PE WILSON

Nome do diretor(a)

Valéria Aparecida Alves

Escola

EM DR PAULO JAPYASSU

Nome do diretor(a)

Elaine Lopes Kirchmair Matos

Escola

EM PROFESSOR PAULO

ROGERIO DOS SANTOS

Nome do diretor(a)

Adriana Aparecida Ferreira

Escola

EM DR PEDRO MARQUES
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Oliveira

Nome do diretor(a)

Corina Lucia Zancanela Antonio

Escola

EM PEDRO NAGIB NASSER

Nome do diretor(a)

José Pereira Castro

Escola

EM QUILOMBO DOS

PALMARES

Nome do diretor(a)

Ivelise de Barros Castro

Escola

EM VER RAYMUNDO

HARGREAVES

Nome do diretor(a)

Silvana Souza de Mello Neves

Escola

EM PROF REYNALDO DE

ANDRADE

Nome do diretor(a)

Leandro José de Oliveira

Delgado

Escola

EM CAIC ROCHA POMBO

Nome do diretor(a)

Ana Cecília D'Almeida

Francisquini

Escola

EM SANTA CANDIDA

Nome do diretor(a)

Carla Andréa Guimarães Pinto

Escola

EM SANTA CATARINA

LABOURE

Nome do diretor(a)

Rosalina Jacob de Jesus Kaehler

Escola

EM SANTA CECILIA

Nome do diretor(a)

Juliane Damasceno Rodrigues

de O. Amaro

Escola

EM SANTANA ITATIAIA

Nome do diretor(a)

Mariane Antunes Maia

Escola

EM SANTOS DUMONT

Nome do diretor(a)

Kênia Hungaro Ribeiro Pigozzo

Escola

EM SAO GERALDO

Nome do diretor(a)

Guilherme de Almeida Machado

Escola

EM PRES TANCREDO NEVES
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Nome do diretor(a)

Valéria Perotti Borges

Escola

EM PROF TARCISIO

GLANZMANN

Nome do diretor(a)

Maristela Lomar da Silva

Escola

EM THEODORO FREDERICO

MUSSEL

Nome do diretor(a)

Marcos Paulo Simoni

Escola

EM PROFª THEREZA FALCI

Nome do diretor(a)

Marilucia Cristina Souza

Ferreira

Escola

EM TIA GLORINHA

Nome do diretor(a)

Jaqueline de Cássia Martins

Pacheco

Escola

EM UNIAO DA BETANIA

Nome do diretor(a)

Adriana Aparecida Ferreira

Oliveira

Escola

EM VICTOR BELFORT

ARANTES

Nome do diretor(a)

Aline Rinco Dutra Salgado

Escola

CENTRO DE ATENDIMENTO

EDUCACIONAL

ESPECIALIZADO CENTRO

Nome do diretor(a)

Egle Xavier de Souza

Escola

CENTRO DE ATENDIMENTO

EDUCACIONAL

ESPECIALIZADO LESTE - CAEE

LESTE

Nome do diretor(a)

Graziela de Oliveira Campos

Donado

Escola

CENTRO DE ATENDIMENTO

EDUCACIONAL

ESPECIALIZADO OESTE-

SUDESTE - CAEE OESTE-

SUDESTE

Nome do diretor(a)

Fabiana Gonçalves Dias de

Castro

Escola

CENTRO DE ATENDIMENTO

EDUCACIONAL

ESPECIALIZADO SUL - CAEE

SUL
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Anexos

Relação_da_Escolas_Municipais_com_e-mail_s__diretores_e_vices_-
_mandato_2018_2020.pdf

LISTA_DE_COORDENADORES_DAS_CRECHES.pdf

2. Como os(as) diretores(as) são escolhidos?

Nas creches as coordenadoras são escolhidas por indicação da

organização mantenedora. Nas escolas, através de Processo Eletivo,

realizado a cada 3 anos, com base na Lei 9611 de 05/10/99, modi cada

pela Lei 10308 de 30/09/2002 e pela Lei 12394 de 17/11/2011.

Anexos

LEI-10308-2002.pdf

LEI-12394-2011.pdf

LEI_9611_DE_05-10-99.pdf

3. Como é realizado o processo de atribuição/distribuição de aulas para
os professores?

O quadro de educadores e auxiliares de turmas nas creches é de nido de

acordo com o número de crianças atendidas em cada instituição parceira

da Prefeitura de Juiz de Fora, com base no quantitativo explicitado no

Chamamento Público, em consonância com a Legislação Municipal e

Federal para o atendimento a essa etapa de escolarização. Esses

pro ssionais são acompanhados pela Educadora de Referência da

Supervisão de Acompanhamento Técnico e Financeiro das Instituições

Parceiras (SATFIP), seguindo orientações constantes na Resolução nº

001/2013, de 01 de Outubro de 2013, do Conselho Municipal de

Educação de Juiz de Fora, inclusive se possuem formação especí ca para

o atendimento educacional. As visitas às creches, para a veri cação do

quadro de educadores e auxiliares, é realizada trimestralmente ou

quando há necessidade de nova veri cação devido a alguma alteração do

quadro. Nas escolas públicas de Educação infantil e Ensino Fundamental,

no segundo semestre de todo ano escolar é feito o levantamentos dos

pro ssionais necessários em atendimento a organização curricular de

cada escola, a partir do quadro de previsão as unidades planejam o

acolhimento do uxo interno de alunos/alunas agregando as demandas

identi cadas no Cadastramento Escolar para o ano letivo seguinte.

Finalizado este quadro de previsão, os pro ssionais efetivos são alocados

nas turmas e a necessidade de contratação é inserida pelos diretores

escolares no Sistema de Contratação e Controle de Vagas (SCCV)

coordenado pelo Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação

- DPPI/SE , departamento responsável pelo processo de contratação.

Anexos

Não informado

4. Como e em qual periodicidade é realizado o acompanhamento

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/school/manager_professional_attachment/file/29/Rela%C3%A7%C3%A3o_da_Escolas_Municipais_com_e-mail_s__diretores_e_vices_-_mandato_2018_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/school/manager_professional_attachment/file/37/LISTA_DE_COORDENADORES_DAS_CRECHES.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/school/school_principal_chosen_attachment/file/29/LEI-10308-2002.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/school/school_principal_chosen_attachment/file/30/LEI-12394-2011.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/school/school_principal_chosen_attachment/file/33/LEI_9611_DE_05-10-99.pdf


pedagógico das escolas? Quem da secretaria realiza?

O acompanhamento das creches é feito em visitas in loco mensalmente e

diariamente pelas Educadoras de Referência da Supervisão de

Acompanhamento Pedagógico das Instituições Parceiras

(SAPIP/DEI/SSAPE/SE). O acompanhamento das escolas de Educação

Infantil 4 e 5 anos é feito pela equipe de Técnicos de Referência da

Supervisão das Escolas Públicas de Educação Infantil

(SEPUB/DEI/SSAPE/SE) e coordenados pela Supervisora e Gerente

responsável. No ensino fundamental este acompanhamento é feito pelas

equipes de Técnicos, compostas por Professores e Coordenadores

Pedagógicos, coordenados pelos Supervisores - Supervisão dos Anos

Iniciais - SAI, Supervisão dos Anos Finais - SAFI, Supervisão de Educação

de Jovens e Adultos - SEJA e Gerente responsável. Esse processo se dá

em visitas in loco, reuniões mensais com equipes diretivas - diretores e

coordenadores pedagógicos - para atualização das orientações

pedagógicas e legislações educacionais; com atendimentos presenciais na

escola ou na Secretária de educação de acordo com a demanda. O

acompanhamento pedagógico também se dá nos momentos de formação

que são realizados pelo Centro de Formação do Professor e com o auxílio

destas equipes pedagógicas.

5. Como e em qual periodicidade são realizadas visitas às escolas?

As creches recebem visitas mensais de acompanhamento e orientação

pedagógica , bem como formação em contexto nas unidades educacionais.

Nas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental as visitas são

agendadas previamente com os gestores escolares e realizadas pelos

Técnicos de Referência mensalmente ou de acordo com a demanda. Os

técnicos pedagógicos estão disponíveis para quaisquer situação que

necessite de sua presença.

6. Sobre a visita nas escolas:

Quem realiza as visitas? (DME, equipe específica)

As visitas nas instituições parceiras são feitas mensalmente por uma

equipe de Pedagogas da Supervisão de Acompanhamento

Pedagógico das Instituições Parceiras - SAPIP com formação

adequada para as orientações pedagógicas. No presente ano de 2020

a equipe foi formada por: Bianca Recker Lauro – Supervisora;

Aparecida de Souza Santos Silva - Secretária; Pedagogas que

acompanham as creches: Aline de Souza Augusto; Ameliana Augusta

campos Zaghetto; Elaine da Costa Miscoli; Eliza Kelly Grosman

Amorim; Maria das Graças Titoneli Martins; Nayla Ribeiro do Carmo;

Sônia Regina de Oliveira; Thais Silva do nascimento; Yane Iara

Custódio de Oliveira; Zuleica Beatriz Gomes Nocelli Na Supervisão

das Escolas Públicas de Educação Infantil, as visitas são feitas pelas

Educadoras de Referência: Alessandra Mara de Resende Martins;

Daniele Freitas de Araújo; Gizelle Raimunda de Souza Morais;

Marivalda Abigail Ro no; Magno Mattos da Silva; Thaciana P. Marco



de Rezende. As visitas nas 76 (setenta e seis) escolas municipais sob a

coordenação e orientação do Departamento de Ensino Fundamental

são realizadas pelas equipes das 4 (quatro) Supervisões que

compõem o setor, assim organizadas: - Supervisão dos Anos Finais

(SAFI) que coordena 24 (vinte e quatro) escolas municipais

localizadas nas regiões Leste e Sul do município. Formação da Equipe:

1 Supervisora – Valéria Palácio Silveira Carvalho e 6 Técnicas –

Dóroti Petrado (Professora efetiva), Giselli Maria Araújo de Souza

Pereira (Professora contratada), Jaqueline Alves Pereira (Professora

efetiva), Kenny Carla Ru no I e II (Professora e Coordenadora

Pedagógica contratada), Márcia Aparecida Fonseca (Professora

efetiva) e Mírian Sanábio Tavella (Professora efetiva). - Supervisão de

Jovens e Adultos (SEJA) que coordena 23 (vinte e três) escolas

municipais localizadas nas regiões Centro, Sudeste e Nordeste do

município. Formação da Equipe: 1 Supervisora – Kátia Cristina

Cândido Aquino Marciano e 4 Técnicas – Fernanda Aparecida

Raposo Meireles (Professora efetiva), Joseana de Miranda Rezende

(Professora efetiva), Lauriza Quina Barreto do Nascimento

(Professora efetiva) e Márcia Nascimento Neves Novaes

(Coordenadora Pedagógica contratada); - Supervisão dos Anos

Iniciais (SAI) que coordena 30 escolas municipais localizadas nas

regiões Norte e Oeste do município. Formação da Equipe: 1

Supervisor – Gutemberg Rodrigues da Silva e 4 Técnicas – Élia

Aparecida Samuel Leite I e II (Professora efetiva), Marilaine Letícia

Pereira de Paiva (Coordenadora Pedagógica efetiva), Raquel Reis

Cocate (Professora efetiva) e Vanusa Silva I e II (Professora efetiva); -

Supervisão de Planejamento e Articulação de Programas de

Educação Integral (SPAPEI)atua em conjunto com as demais

supervisões na implementação e acompanhamento dos programas e

projetos desenvolvidos pelas 76 (setenta e seis) escolas municipais.

Formação da Equipe: 1 Supervisora - Marisa de Freitas e 2 Técnicos –

Sérgio Elói Gomes Vasconcelos I e II (Professor efetivo) e Érica Souza

Ferreira Grazia (Coordenadora Pedagógica contratada).

Quais as orientações e procedimentos para visitas às escolas?

A s creches, escolas de Educação Infantil 4 - 5 anos e escolas de

Ensino Fundamental , nessas visitas realizadas, recebem orientações

quanto ao desenvolvimento do processo pedagógico a partir do

Currículo da Rede Municipal, das Diretrizes Curriculares Nacionais

da Educação Infantil e outros documentos norteadores da educação.

São orientadas práticas e estratégias em relação a organização dos

materiais, espaços, rotinas e questões inerentes ao pedagógico. São

indicados textos de referência e sugestões de leitura para o grupo de

acordo com a demanda da Creche ou escola. As técnicas também

p o d e m , e m reuniões pedagógicas com as coordenadores

pedagógicos, auxiliar na elaboração das reuniões pedagógicas que

ocorrem nas escolas mensalmente com o grupo de professores, bem



como participar como formadora nestas reuniões, conforme

necessidade da Equipe escolar. Durante as visitas são realizados

registros das orientações e posterior acompanhamento de algumas

demandas na supervisão. Os mesmos são arquivados na Supervisão

após leitura da supervisora e uma cópia dos mesmos é anexada nos

processos de cada instituição. , No período de pandemia as

orientações continuaram sendo realizadas por whatsapp , emails e

hangouts. Mensalmente são realizadas reuniões com a equipe

g e s t o r a p a r a orientações pedagógicas, estudos e assuntos

administrativos, durante a pandemia implementamos o Plano de

Trabalho para todas as instituições , as mesmas entregaram

mensalmente suas propostas colocando as ações desenvolvidas

pelas instituições e a equipe de técnicas pedagógicas realizam o

acompanhamento de cada plano auxiliando e orientando as

instituições e, posteriormente, na elaboração de um relatório síntese

com o que foi alcançado. para as instituições. A partir de setembro

começamos a usar a plataforma moodle com as coordenadoras e as

orientações passaram a ser via plataforma e whatsapp. Os planos

indicam as ações que as instituições estão desenvolvendo com as

famílias/alunos e metas em relação a formação que estão

participando durante esse período. Nas escolas de Educação Infantil,

as orientações são respaldadas pelos documentos o ciais:

Referencial Curricular da Educação Infantil da Rede Municipal de Juiz

de Fora, Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, BNCC. As

visitas tem como foco o acompanhamento das práticas pedagógicas

desenvolvidas na escola, participação e apoio na organização das

Reuniões Pedagógicas, sugestões de materiais para leitura e apoio às

equipes. Os pro ssionais da Supervisão de Atenção à Educação na

Diversidade fazem visita às escolas com o objetivo de: -dar assessoria

pedagógica, quando necessário, a equipe diretiva e professores

quanto à educação inclusiva, no respeito à diversidade; -conhecer

pessoalmente os alunos com de ciência e habilitarem ou não à turma

o direito ao professor de Docência Compartilhada. No contexto da

Pandemia, com a suspensão das aulas presenciais, nenhuma visita foi

realizada no ano de 2020.

Todas foram visitadas nesse ano?

Não

Se não, quais ainda faltam visitar?

EM ADHEMAR REZENDE DE ANDRADE

EM PROF AFONSO MARIA DE PAIVA

EM ALMERINDA DE OLIVEIRA TAVARES

EM ALVARO BRAGA DE ARAUJO

EM ALVARO LINS

EM AMELIA MASCARENHAS

EM AMELIA PIRES

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/286344
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/166614
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/146388
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/146391
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145616
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145618
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145621


EM ENG ANDRE REBOUCAS

EM DR ANTONINO LESSA

EM ANTONIO CARLOS FAGUNDES

EM ANTONIO FAUSTINO DA SILVA

EM ARLLETE BASTOS DE MAGALHAES

EM PROFESSOR AUGUSTO GOTARDELO

EM AUREA BICALHO

EM PROFESSORA AUREA NARDELLI

EM BELA AURORA

EM BELMIRA DUARTE DIAS

EM BOM PASTOR

EM BONFIM

EM CAMILO GUEDES

EM CARLOS ALBERTO MARQUES

EM CARLOS AUGUSTO DE ASSIS

EM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

EM CAROLINA DE ASSIS

EM CASSIO VIEIRA MARQUES

EM CECILIA MEIRELES

CESU CENTRO DE EDUCACAO MENOR DOUTOR GERALDO

EM CENTENARIO

CENTRO EDUCACIONAL DE REFERENCIA HERVAL DA CRUZ

BRAZ

CESU CUSTODIO FURTADO DE SOUZA

EM CLOTILDE PEIXOTO HARGREAVES

EM COSETTE DE ALENCAR

EM DANTE JAIME BROCHADO

EM DILERMANDO CRUZ FILHO

EM DR DILERMANDO MARTINS

ESCOLA MUNCIPAL DOM JUSTINO JOSE DE SANT ANNA

EM PROFA EDITH MERHEY

EM ELPIDIO CORREA FARIAS

EM CORONEL EMILIO ESTEVES DOS REIS

EM PROFA EUNICE ALVES VIEIRA

EM FERNAO DIAS PAES

EM GABRIEL GONCALVES DA SILVA

EM GEORG RODENBACH

ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO DE ALENCAR

EM HELENA ANTIPOFF

EM HELENA DE ALMEIDA FERNANDES

CAIC HELYON DE OLIVEIRA

EM HENRIQUE JOSE DE SOUZA

EM ILVA MELLO REIS

EM IPIRANGA

EM PROF IRINEU GUIMARAES

EM JARDIM DE ALA

EM JERONIMO VIEIRA TAVARES

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/153118
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/161369
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145623
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/142326
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/142327
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/166330
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/150673
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/143397
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/151013
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/142495
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/153670
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/164997
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/141251
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/163079
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145625
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/153119
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/163456
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/142325
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145627
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/149897
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/153672
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/136840
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/160321
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/149052
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/149054
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/160734
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145040
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/161450
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/146826
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/149049
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/146888
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/265644
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/153673
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/160735
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/162762
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/154757
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145224
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/141252
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/146890
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/164938
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/161744
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145033
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145035
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/149055
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/166821
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145225


EM JESUS DE OLIVEIRA

EM JOAO EVANGELISTA DE ASSIS

EM JOAO GUIMARAES ROSA

EM PROF JOAO PANISSET

EM JOSE CALIL AHOUAGI

EM JOSE HOMEM DE CARVALHO

EM JOVITA DE MONTREUIL BRANDAO

EM LIONS CENTRO

EM MANUEL BANDEIRA

ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MARCOS FREESZ

ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALADIA SANT ANA

EM PROFESSORA MARIA APARECIDA SARMENTO

EM MARIA CATARINA BARBOSA

EM MARIA DAS DORES DIAS L F LEITE

EM MARIA JOSE VILLELA

EM PROFA MARIA JULIA DOS SANTOS

EM MARILIA DE DIRCEU

EM PROFA MARLENE BARROS

EM MENELICK DE CARVALHO

EM MURILO MENDES

ESCOLA MUNICIPAL NAGIB FELIX CURY

EM PROF NILO CAMILO AYUPE

CAIC NUBIA PEREIRA DE MAGALHAES

EM OLINDA DE PAULA MAGALHAES

EM PROF OSCAR SCHMIDT

EM PROF OSWALDO VELLOSO

EM PE CAETANO

EM PE WILSON

EM DR PAULO JAPYASSU

EM PROFESSOR PAULO ROGERIO DOS SANTOS

EM DR PEDRO MARQUES

EM PEDRO NAGIB NASSER

EM QUILOMBO DOS PALMARES

EM VER RAYMUNDO HARGREAVES

EM PROF REYNALDO DE ANDRADE

EM CAIC ROCHA POMBO

ESCOLA MUNICIPAL SANTA CANDIDA

EM SANTA CATARINA LABOURE

EM SANTA CECILIA

EM SANTANA ITATIAIA

EM SANTOS DUMONT

EM SAO GERALDO

EM PRES TANCREDO NEVES

EM PROF TARCISIO GLANZMANN

EM THEODORO FREDERICO MUSSEL

EM PROFª THEREZA FALCI

EM TIA GLORINHA

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145226
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/151014
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145228
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/161511
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/148028
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/146390
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/286348
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/147913
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/146889
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/146389
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145036
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/163077
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/159726
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145041
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145608
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/163626
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145604
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/162661
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/162523
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145037
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/141250
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/148547
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/164937
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/163166
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145622
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/286351
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145014
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145039
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145227
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/166615
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/163764
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145617
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/153461
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/163262
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145624
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/149905
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/153460
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/143058
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/147967
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/149053
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/142528
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/142973
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145038
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145626
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/141226
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/137572
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/163094


EM UNIAO DA BETANIA

EM VICTOR BELFORT ARANTES

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

LESTE - CAEE LESTE

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

SUL - CAEE SUL

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

OESTE-SUDESTE - CAEE OESTE-SUDESTE

Anexos

Não informado

7. A SME desenvolveu planos de ação com as escolas?

A ferramenta de Plano de Ação foi usada? Se sim, indique qual o

plano de ação.

Não informado

Nome do plano

Plano de Trabalho Educação na

Pandemia

Situação geral do plano

Em andamento

Objetivo geral

Criar instrumentos e meios para o acompanhamento pedagógico das

ações das escolas em tempos de Pandemia envolvendo as escolas e

creches

Justificativa

Quando da criação do cadinho de Prosa a SE propôs as ações

relacionadas como opcionais. A base foi buscar e fortalecer vínculos

com as crianças e jovens, bem como com suas famílias, por meio de

proposições e práticas que estabelecessem vínculos com a Arte e com

as narrativas dos processos vividos na Pandemia envolvendo a

comunidade escolar como um todo: alunos e alunas, pais e

professores (as). Em seguida o Projeto se tornou mais robusto e, aos

poucos, foi se tornando referência. Como não foi possível realizar o

retorno das aulas presenciais em função da Pandemia, em agosto de

2020, ocorreu a ampliação das ações, abrangendo todas as escolas da

rede municipal, em diálogo com a perspectiva sinalizada pelo

Cadinho de prosa. Desde então, passou-se a computar carga horária

de professores e alunos (as). Nesse contexto, os Planos de Trabalho e

os olhares avaliativos das equipes escolares para os processos

vividos, registrados em relatórios Síntese, passaram a ser registrados

na Plataforma Moodle e acompanhados pelas equipes da SE que,

após análise, apresentavam para as escolas as suas devolutivas.

Escola/Local envolvido

https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/162452
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/136950
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/137842
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/163492
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/265833


Todas as escolas e creches da rede municipal de Juiz de Fora e

Secretaria de Educação ( envolvimento das equipes dos

departamentos Pedagógicos da SE)

Atividades e metas/resultados alcançados

1- Planos de Trabalho, Relatórios Síntese elaborados e registrados na

plataforma Moodle ( todas as escolas da rede municipal) 

2- Devolutivas da SE (todos (as os (as) técnicos (as) envolvidos (as) 

2- Reformulação de alguns itens da Plataforma Moddle no tocante a

ampliação dos espaços de interação das equipes diretores,

coordenadores e profissionais das escolas 

3- Inserção das Instituições Parceiras na plataforma Moodle com

acompanhamento das ações pela Supervisão de Creches 

4- Percepção da necessidade de busca ativa uma vez que se

constatou a abrangência de 80% em detrimento de 20% dos alunos

que não forma atingidos. 

5- Percepção de que as devolutivas da SE favoreceram o

aprimoramento dos Planos de Trabalho e dos Relatórios Síntese por

parte de todas as escolas.

Anexos

PLANO_DE_TRABALHO_para_AÇÕES_EDUCACIONAIS.pdf

Reunião_de_Diretores_mês_de_julho._atualizado__1_.pdf

PVE_-
_ORIENTAÇÕES_PARA_ELABORAÇÃO_DO_RELATÓRIO_SÍNTESE.pdf

8. Quais outras ações específicas a secretaria planejou para grupos de
escolas? Quais os critérios para priorizá-las?

Formação continuada através de lives, webnários, reuniões com os

grupos das escolas. Além das ações de acompanhamento e avaliação das

práticas pedagógicas desenvolvidas pelas equipes de pro ssionais das

escolas, a Secretaria de Educação estabeleceu, através da parceria com o

PVE, formação para os diretores escolares e coordenadores pedagógicos

a partir de 2016 até a presente data. As ações envolveram reuniões sobre

temáticas como: Gestão Democrática, Indicadores de Qualidade da

Educação Básica, Diversidade, Acompanhamento das aprendizagens com

a leitura e escrita das crianças e estudantes. Neste ano, discutimos sobre

Projetos Políticos Pedagógicos e Planos de Trabalho em Tempos de

Pandemia.

Anexos

Não informado

9. Quais os padrões mínimos de qualidade e de infraestrutura para cada
escola/grupo de escolas?

A Educação Infantil busca seguir os critérios instituídos pelo MEC

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil / Ministério da

Educação/Secretaria da Educação Básica – Brasília: MEC/SEB, 2009. que

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/school/action_plan/attachment/file/165/PLANO_DE_TRABALHO_para_A%C3%87%C3%95ES_EDUCACIONAIS.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/school/action_plan/attachment/file/166/Reuni%C3%A3o_de_Diretores_m%C3%AAs_de_julho._atualizado__1_.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/school/action_plan/attachment/file/167/PVE_-_ORIENTA%C3%87%C3%95ES_PARA_ELABORA%C3%87%C3%83O_DO_RELAT%C3%93RIO_S%C3%8DNTESE.pdf


priorizam as seguintes dimensões: Dimensões e Indicadores da

Qualidade na Educação Infantil: dimensão Planejamento institucional

;dimensão Multiplicidade de experiências e linguagens ; dimensão

Interações ;dimensão Promoção da saúde ;dimensão Espaços, materiais e

mobiliários ;dimensão formação e condições de trabalho das professoras

e demais pro ssionais;dimensão Cooperação e troca com as famílias e

participação na rede de proteção social . O Ensino Fundamental se

organiza baseado nos Indicadores da Qualidade na Educação Ensino

Fundamental Indicadores da qualidade na educação / Ação Educativa,

Unicef, PNUD, Inep-MEC, 2004 que são compostos por sete dimensões:

ambiente educativo; prática pedagógica e avaliação; ensino e

aprendizagem da leitura e escrita; gestão escolar democrática; formação e

condições de trabalho dos profissionais da escola; ambiente físico escolar;

acesso e permanência dos alunos na escola.

Anexos

indic_quali_E_fundamental.pdf

indic_qualit_educ_infantil.pdf

Gestão orçamentária e democrática nas escolas

10. Os recursos do PDDE foram aplicados e as informações
devidamente registradas no SiGPC?

Informações sobre a prestação de contas dos recursos repassados

referente ao PDDE, referência ao Exercício de 2019: 1) PDDE (Básico) -->

No total de 124(cento e vinte e quatro) UEx: APROVADA = 23(vinte e

três) + APROVADA Com Ressalva: 101(cento e um) 2) QUALIDADE -->

No total de 96(noventa e seis) UEx: APROVADA = 75(setenta e cinco) +

APROVADA Com Ressalva: 21(vinte e um); 3) ESTRUTURA -->

Totalizando: 35 (trinta e cinco) UEx: APROVADA = 23 (vinte e três) +

APROVADA Com Ressalva: 12 (doze); 4) INTEGRAL| --> Total de 63

(sessenta e três) UEx: APROVADA = 27 (vinte e sete) + APROVADA Com

Ressalva: 36 (trinta e seis).

11. Há pendências na execução ou prestação de contas do PDDE?
Quais? Em quais escolas?

UNIDADES ESCOLARES INADIMPLENTES junto ao FNDE 1) Cx. Esc. E.

M. Irineu Guimarães Devendo Prestação de Contas do PDDE (Básico) –

Exercícios: 2015 - 2016 e 2017. 2) Cx. Esc. E. M. Murilo Mendes Devendo

Prestação de Contas do PDDE/PDE-Escola - Exercício: 2013 (

INADIMPLENTE/SIGPC). Recebeu em 2009 {24/09/09, CEF- Ag.0126

C/C 367200-64 } valor: R$.18.000,00; sendo que a última P.Contas

lançadas/SIGPC foi em 2011, ficando um SALDO residual de: R$.644,27

Escolas

EM PROF IRINEU GUIMARAES

EM MURILO MENDES

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/school/quality_infrastructure_attachment/file/32/indic_quali_E_fundamental.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/school/quality_infrastructure_attachment/file/33/indic_qualit_educ_infantil.pdf
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/149055
https://convivaeducacao.org.br/platform/tools/city_schools/145037


12. O Conselho Escolar (ou instituição semelhante) acompanha a
chegada, o planejamento, a aplicação e o registro de informações sobre
o gasto dos recursos do PDDE?

O Conselho Fiscal, scaliza a movimentação nanceira da Unidade

Executora: entrada, saída e aplicação de recursos; - Examina e julga a

Programação Anual, sugerindo alterações, se necessário; - Analisa e julga

a prestação de contas da Unidade Executora.

13. Quanto a existência de sindicato no município que representa os
profissionais do magistério ou da educação:

Sindicato específico dos profissionais do magistério ou da educação

14. Se sim, descreva a rotina de relação com o sindicato.

São duas formas de relação com o Sindicato, quer sejam: A primeira diz

respeito à negociação salarial e da carreira que sempre é feita com

reuniões conduzidas pela Administração Municipal tendo a frente a

Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Participam também:

Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Fazenda e Secretaria

de Educação. A segunda é uma relação mais direta organizada para os

esclarecimentos sobre os pro ssionais, na organização do calendário de

reposição de aula, pós movimento paredista e de esclarecimentos em

torno das orientações dadas às direções das escolas.

Reflexões sobre a gestão

15. Quais foram as prioridades e os desafios nesta área durante a
gestão atual?

A SE buscou, nos anos da gestão 2017-2020 aprimorar a sua relação com

as escolas, buscando compartilhar ações e construir lógicas de

aproximação baseadas no diálogo e nos olhares para os cotidianos

escolares respeitando as singularidades e os contextos diferenciados. A

dinâmica dos cursos e encontros com gestores e coordenadores passaram

a contar com trabalhos em grupo, leituras literárias, estudos de caso entre

outros. A intenção foi construir canais de escuta. Podemos destacar

algumas ações muito favoráveis como as Visitas de Imersão no ano de

2018 e 2019, incluindo as conversas sobre os resultados das avaliações

externas e os processos internos de avaliação das escolas; as ações que

envolvem as escolas, bem como a sua participação no Programa de Arte

Educação ao longo dos anos, com destaque para a Mostra Estudantil e

Mostra Professor também faz Arte; Dança no Calçadão; Circuito Literário

entre outros eventos.

16. Como está o planejamento para aprimorar o relacionamento SME e
escolas no próximo ano letivo? Quais recomendações e/ou pontos de
atenção a atual gestão destacaria para a gestão seguinte se atentar?

Algumas questões merecem destaque: a necessidade da busca ativa



principalmente naquilo que diz respeito aos alunos e alunas que não

participaram das atividades e proposições das escolas no ano de 2020; a

adequação das chas de registros no SISLAME em função da

especi cidade das ações desenvolvidas pelas escolas na relação com o

Projeto cadinho de Prosa. Segundo levantamento especí co dos

Departamentos de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 80% do

alunado participou das ações e apresentou devolutivas portanto,

apresenta cumprimento de carga horária, uma vez que a SE optou por ela

em detrimento do registro da presença. Ocorre que 20% do total de

alunos e alunas da rede é bem signi cativo. São crianças, jovens e adultos

que necessitam retornar para as escolas e serem acolhidos nas suas

dificuldades.

17. Quais outras sugestões ou recomendações a equipe deixa para a
próxima gestão?

1- organizar reuniões sistemáticas com diretores e coordenadores

procurando usar os meio virtuais aprendidos na Pandemia e claro,

mesclando com reuniões presenciais quando for possível 2- manter os

movimentos de formação usando também o formato de Lives. Os

pro ssionais da educação responderam bem a tal proposição.

Conseguimos manter uma frequência de 400 a 500 pro ssionais por Live.

É um bom recurso para a Formação Continuada. 3- rever com as equipes

diretivas, coordenadores e professores os temas relevantes para a

formação continuada 4- rever, com as equipes diretivas, coordenadores e

professores os caminhos tomados na Pandemia e buscar reconstruir

quando for o caso, valorizando os percursos das escolas e as construções

elaboradas 5- rever com os técnicos da SE responsáveis pelo SISLAME

pelas orientações pedagógicas as escolas, os modos de adequar o sistema

aos processos pedagógicos alternativos, vivenciados na Pandemia e

atentar para a importância de fazer perdurar os ganhos pedagógicos em

torno de processos de ensinar e aprender mais sensíveis e signi cativos

para crianças, jovens e adultos 6- buscar diálogos com a rede em torno de

temas tais como: avaliação diagnóstica; interação e integração entre a

pré-escola e os anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como do 5º e 6º

ano do Ensino Fundamental 7- Fortalecer a Leitura Literária nos

processos de formação 8- Fortalecer a educação étnico-racial nos

processos de formação e de reconstrução dos Projetos Politico

Pedagógicos das escolas municipais e creches 9- Fortalecer a politica

educacional da Educação Especial historicamente construída na rede

municipal de Juiz de Fora 10- Manter o vigor do Programa de Arte

Educação

Anexos

Não informado



Estudantes
da rede

municipal

Estudantes
da rede
estadual Total

Total de estudantes 2.346 9 2.355

Residentes na zona urbana 1.856 0 1.856

Residentes na zona rural 483 0 483

Usam transporte fluvial 0 0 0

Usam transporte adaptado
(acessibilidade)

7 0 7

Memorial de Gestão da Educação Municipal
Formulário de Transporte Escolar

Neste formulário, você encontra questões sobre a oferta e o acompanhamento do
transporte escolar e também sobre a aplicação dos recursos. O transporte escolar é
um direito do estudante, por isso, é fundamental que ele esteja garantido para o
próximo ano letivo.

Atendimento ao transporte escolar

1. O município oferece transporte escolar?

Sim, misto

2. O município possui contrato, convênio ou termo de fomento ativo
para oferecer transporte para estudantes da rede estadual?

Não

3. Quantos estudantes são atendidos atualmente pelo transporte
escolar?

Use o espaço abaixo para informar mais dados sobre os estudantes
atendidos e/ou anexe documentos do seu computador ou pela
ferramenta de Arquivos da Secretaria.

Os dados acima são referentes aos atendimentos realizados pela PJF,

sendo: Cartão Passe Fácil Estudante(Lei Nº 7664 26/12/1986),

Decreto Nº 8773 02/01/2006); Cartão Passe Fácil De ciente(Lei Nº

7537 17/05/1989); Transporte Escolar Rural, vinculado ao PNATE

(Programa Nacional de Transporte Escolar) -FNDE/MEC; Transporte

Escolar Acessível.vinculado ao Programa Federal "Caminhos da

Escola"/MEC; Convênio com o Município de Ewbank da Câmara para

atendimento dos alunos da Escola Municipal Maria Aládia de

Sant'Ana residentes na região de Varginha, área rural de Juiz de Fora.

São 14 alunos da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino



Fundamental. O convênio é necessário para o atendimento dos

alunos desta região por existir a vantajosidade para o Município de

Juiz de Fora. Os nove alunos bene ciados com o Cartão Passe Fácil

na Rede Estadual são residentes do Bairro Parque das Águas, do

Programa Minha Casa Minha Vida. Quando teve início a

transferência das famílias para a comunidade não havia vagas

su cientes nas Escolas Municipais para atender a todos os

estudantes, portanto foi garantido aos mesmos a matrícula na Escola

Estadual mais próxima até que a Escola Municipal Jovita M. Brandão

em construção à época estivesse concluída. Após a inauguração da

referida Escola, não houve mais cadastro do cartão passe fácil para

escolas estaduais. Entretanto aos alunos que já se encontravam

adaptados a Escola Estadual permaneceram recebendo o benefício

até que cheguem ao nono ano.

Anexos

Atendimentos.jpg

Cartão_passe_facil_bom.jpg

Cartão_vale_deficiente.jpg

Recadastramento.png

Transporte_escolar_zona_rural.jpg

QUANTITATIVO_ESTUDANTE_2015_a_FEV_2020.pdf

QUANTITATIVO_ADAPTADO_2017_a_FEV_2020.pdf

QUANTITATIVO_DEFICIENTE__2015_A_2020_2.pdf

QUANTITATIVO_KOMBI_TRANSPORTE_ESCOLAR_2015_A_FEV_2020.pdf

QUANTITATIVO_CONVENIO_EWBANK_CAMARA_2015_A_FEV_2020.pdf

DECRE-08773-2006_estudante.pdf

LEI-07664-1989_estudante.pdf

LEI-07537-1989_deficiente.pdf

CALENDARIO_DE_ENTREGA_DE_MATERIAIS_-_FINALIZADO.pdf

Relatório_Completo_Final_Dez_2019_FORMULÁRIOS.pdf

termo_aditivo_LOCAJUF.pdf

termos_aditivos_ANJOS_TRANSPORTE.pdf

termos_aditivos_CHX_WILIAM_TRANSPORTE.pdf

Relatório_Completo_CONVIVA.pdf

4. Como é feito o acompanhamento dos estudantes atendidos pelo
transporte escolar?

Transporte Escolar Rural - solicitação enviada pelas escolas; - cadastros

dos alunos na STE; - medição da rota; - licitação através do DEIN/SE -

resposta aos escolares; - atendimento à escolares; - controle de

declarações; - recebimento e conferência das notas scais das empresas

prestadoras de serviço; - encaminhamento das notas ao DEIN/SE; -

atendimento às escolas; - atendimento às famílias; - acompanhamento às

famílias. O Transporte Escolar Rural é um serviço terceirizado pela PJF.

Os veículos realizam o atendimento aos alunos residentes em área rural

ou semi-urbana da cidade e motorista e acompanhante são os

pro ssionais responsáveis por esse translado. O transporte funciona

diariamente, conforme calendário das escolas. Apenas alunos

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/22/Atendimentos.jpg
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/23/Cart%C3%A3o_passe_facil_bom.jpg
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/24/Cart%C3%A3o_vale_deficiente.jpg
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/25/Recadastramento.png
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/26/Transporte_escolar_zona_rural.jpg
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/27/QUANTITATIVO_ESTUDANTE_2015_a_FEV_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/30/QUANTITATIVO_ADAPTADO_2017_a_FEV_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/36/QUANTITATIVO_DEFICIENTE__2015_A_2020_2.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/37/QUANTITATIVO_KOMBI_TRANSPORTE_ESCOLAR_2015_A_FEV_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/38/QUANTITATIVO_CONVENIO_EWBANK_CAMARA_2015_A_FEV_2020.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/42/DECRE-08773-2006_estudante.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/43/LEI-07664-1989_estudante.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/44/LEI-07537-1989_deficiente.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/49/CALENDARIO_DE_ENTREGA_DE_MATERIAIS_-_FINALIZADO.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/138/Relat%C3%B3rio_Completo_Final_Dez_2019_FORMUL%C3%81RIOS.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/140/termo_aditivo_LOCAJUF.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/141/termos_aditivos_ANJOS_TRANSPORTE.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/142/termos_aditivos_CHX_WILIAM_TRANSPORTE.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/students_served_attachment/file/145/Relat%C3%B3rio_Completo_CONVIVA.pdf


cadastrados e liberados pela Supervisão de Transporte Escolar podem

utilizar o transporte, sendo totalmente proibido a carona e /ou transporte

de material além dos utilizados pelos estudantes. Devido ao período de

Pandemia do Covid 19 e os Decretos e portarias que foram publicados o

transporte, a partir de setembro, passou a entregar o material pedagógico

para os alunos que não tem acesso ao transporte coletivo urbano. De

acordo com a Portaria nº 4212 - SE de 11/08/2020, cou de nida a

distribuição dessas atividades. As escolas se organizaram para cumprir

essa tarefa e a Supervisão de Transporte Escolar confeccionou de acordo

com as datas encaminhadas um calendário de entrega. O Convênio com a

Prefeitura de Ewbank da Câmara é realizado todo ano de acordo com os

alunos que são matriculados na Escola Municipal Maria Aládia de

Sant'Ana e encaminhadas as solicitações para a supervisão. Cartão Passe

Fácil Estudante - edital - cadastro dos alunos interessados; - recebimento

dos documentos para análise; - análise dos documentos dos solicitantes; -

reanalise - correspondência para a escola; - correspondência para

SETTRA; - atendimento às escolas; - atendimento às famílias; - alterações;

- acompanhamento de frequência dos alunos. Os estudantes que

atendem as legislações vigentes, recebem um cartão que é recarregado

mensalmente com valores correspondentes ao número de passagens

mensais que ele tem necessidade. Esse cartão é recarregado

automaticamente todo início de mês, caso não haja problemas com a

frequência do aluno. A frequência deve ser acompanhada diariamente

pela escola através de planilha enviada pela STE ao nal de cada mês e

devolvida nos primeiros dias uteis do mês subsequente. Alunos que

possuem até cinco faltas sem justi cativa podem ter o Cartão Passe Fácil

suspenso até que regularizem a situação. Cartão Passe Fácil De ciente -

cadastro através das instituições; - análise dos documentos; - reanálise; -

correspondência para instituição; - correspondência para SETTRA; -

atendimento às instituições; - atendimento às famílias; - alterações; -

acompanhamento de frequência dos alunos; - reprogramação. Esse cartão

é liberado para alunos que estão em tratamento temporário, e ao término

do mesmo, o cartão é bloqueado, depois de recebimento de comunicado

da instituição ao qual o aluno é ligado. Não existe tempo determinado

para utilização do Cartão, que pode ser de meses ou anos. O

acompanhamento da frequência ocorre através de planilhas

encaminhadas mensalmente pela STE às instituições, e que devem ser

devolvidas no início de cada mês. O cartões podem ser liberados apenas

para os alunos ou também para os acompanhantes, conforme informado

no documento encaminhado pelo especialista que faz acompanhamento

deste aluno. Alunos com faltas injustificadas podem ter o cartão suspenso

até que a situação seja regularizada. Além dos servidores da STE, as

instituições são responsáveis pelo acompanhamento da frequência

desses alunos. Transporte Acessível - solicitação das escolas; - cadastro

dos alunos; - veri cação do trajeto; - organização da rota; - resposta às

escolas; - atendimento às escolas; - atendimento às famílias; -

acompanhamento da frequência dos alunos. - correspondência para as



escolas

5. Informe quais são as rotas atendidas pelo município.

Nome da rota

Pedro Marques - 1

Essa rota é própria ou terceirizada?

Terceirizada

Total de veículos que atendem a rota

1

Total de estudantes atendidos

13

Informe os principais locais atendidos pela rota.

C A E T É : SITIO MUTUCA; FAZENDA AURORA; SARANDIRA;

TANQUE; SÍTIO ALTO DA SERRA;

Qual a quilometragem da rota? No caso de transporte uvial, qual o

tempo médio da rota?

129,6 Km

Qual a quantidade média de gasto de combustível por mês na rota?

Por ser frota tercerizada, o valor do combustível está embutido no

valor pago por kilometragem

Qual a unidade de medida utilizada para pagamento do transporte

escolar nesta rota? Informe se o pagamento é calculado por

quilometragem, por passagem ou por outra unidade, e quais as

particularidades desta linha que justificam esse cálculo.

Calculado por Kilometragem

Motoristas

1

Monitores

1

Anexos

ROTA_1_PEDRO_MARQUES__13__FEVEREIRO.pdf

rota_1_pedro_marques_129_6km.pdf

Nome da rota

Padre Wilson - 2, 11

Essa rota é própria ou terceirizada?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/141/ROTA_1_PEDRO_MARQUES__13__FEVEREIRO.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/155/rota_1_pedro_marques_129_6km.pdf


Terceirizada

Total de veículos que atendem a rota

2

Total de estudantes atendidos

57

Informe os principais locais atendidos pela rota.

IG REJINHA: FAZENDA ESPÍRITO SANTO - ESTRADA DO

CARACOL; RUA ARMANDO FRANCO COUTINHO, 64

CONDOMÍNIO PARQUE CACHOEIRA; BR 267 KM 116 - PESQUE

PAGUE TROPICAL; CONDOMINIO PARK DA CACHOEIRA,

GLEBA 4F LOTE 6 FAZENDA SÃO LUÍS; RUA EDUARDO (CELINIA)

FORTINI TOSCANO, Nº 35 VILA S. J. BATISTA; FAZENDA ÁGUA

DOCE; FAZENDA PEDRA BONITA; FAZENDA BARRA DA PEDRA

(ESTRADA DE HUMAITÁ); RUA FRANCISCO JOSÉ PIRES - GLEBA

2 ; FAZENDA DO OSNI; FAZENDA DO TANQUE - BR 267 KM 126;

GRANJA HUMAITÁ ; SÍTIO DO PAVÃO; GRANJEAMENTO NOVA

JERUSALÉM - GRANJA 9C; FAZENDA RENASCER; SÍTIO VISTA

ALEGRE; BR 267, KM 123; MORRO DO BOQUEIRÃO - SÍTIO

NOVA ALVARENCIA; SÍTIO RANCHO TORTO; FAZENDA DA

MATA;

Qual a quilometragem da rota? No caso de transporte uvial, qual o

tempo médio da rota?

274.3 KM

Qual a quantidade média de gasto de combustível por mês na rota?

Por ser frota tercerizada, o valor do combustível está embutido no

valor pago por kilometragem

Qual a unidade de medida utilizada para pagamento do transporte

escolar nesta rota? Informe se o pagamento é calculado por

quilometragem, por passagem ou por outra unidade, e quais as

particularidades desta linha que justificam esse cálculo.

Calculado por Kilometragem

Motoristas

2

Monitores

2

Anexos

ROTA_2_11_PADRE_WILSON__10___37__FEVEREIRO.pdf

rota_2__padre_wilson_136_6km.pdf

rota_11_padre_wilson_137_7_km.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/142/ROTA_2_11_PADRE_WILSON__10___37__FEVEREIRO.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/156/rota_2__padre_wilson_136_6km.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/157/rota_11_padre_wilson_137_7_km.pdf


Nome da rota

Nagib Félix - 3

Essa rota é própria ou terceirizada?

Terceirizada

Total de veículos que atendem a rota

1

Total de estudantes atendidos

22

Informe os principais locais atendidos pela rota.

P ENI D O : SITIO ENCOSTA DA CONCEIÇÃO; FAZENDA DA

FLORESTA; FAZENDA AIMÉE; SITIO JOÃO NETO; GRANJA DA

HORTA ; GRANJA PARAÍSO – CAFEZAL; GRANJA DA HORTA ;

SÍTIO BOA VISTA / EST. DO CAFÉ; FAZENDA BOA SORTE; HARAS

ZONA DA MATA – ESTR.P/ROSÁRIO; SITIO SÃO GERALDO;

FAZENDA PASSARGADA; SITIO JOÃO NETO;

Qual a quilometragem da rota? No caso de transporte uvial, qual o

tempo médio da rota?

124,8 KM

Qual a quantidade média de gasto de combustível por mês na rota?

Por ser frota tercerizada, o valor do combustível está embutido no

valor pago por kilometragem

Qual a unidade de medida utilizada para pagamento do transporte

escolar nesta rota? Informe se o pagamento é calculado por

quilometragem, por passagem ou por outra unidade, e quais as

particularidades desta linha que justificam esse cálculo.

Calculado por Kilometragem

Motoristas

1

Monitores

1

Anexos

ROTA_3_NAGIB_FELIX__22__FEVEREIRO.pdf

rota_3_nagib_felix_124_8_km.pdf

Nome da rota

Coronel Emílio

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/143/ROTA_3_NAGIB_FELIX__22__FEVEREIRO.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/158/rota_3_nagib_felix_124_8_km.pdf


Essa rota é própria ou terceirizada?

Terceirizada

Total de veículos que atendem a rota

2

Total de estudantes atendidos

42

Informe os principais locais atendidos pela rota.

HUMAITÁ: SITIO BARRIGA LISA; MORRO DO SABÃO / SITIO DO

CRAVO; FAZENDA DAS ARARAS; SITIO CAXANGÁ; SITIO

BARRIGA LISA; SITIO COMPROVE; SÍTIO DOS MENDES -

MACUCO; GRANJEAMENTO; SITIO TRES LAGOAS; PROXIMO

RANCHO SUICO; CHICO MAITA - SR. MAURICIO; SITIO DOS

GONÇALVES; SITIO VEROMEL; ESTRADA DE TORREÕES VIA

LAGOA; RUA CACHOEIRA, 17;

Qual a quilometragem da rota? No caso de transporte uvial, qual o

tempo médio da rota?

299.6 KM

Qual a quantidade média de gasto de combustível por mês na rota?

Por ser frota tercerizada, o valor do combustível está embutido no

valor pago por kilometragem

Qual a unidade de medida utilizada para pagamento do transporte

escolar nesta rota? Informe se o pagamento é calculado por

quilometragem, por passagem ou por outra unidade, e quais as

particularidades desta linha que justificam esse cálculo.

Calculado por Kilometragem

Motoristas

2

Monitores

2

Anexos

ROTA_4_21_CORONEL_EMILIO_ESTEVES__22_24__FEVEREIRO.pdf

rota_4_Coronel_Emilio_128_5_km.pdf

rota_21_coronel_emilio_171_1_km.pdf

Nome da rota

Camilo Guedes - 5, 6, 7

Essa rota é própria ou terceirizada?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/144/ROTA_4_21_CORONEL_EMILIO_ESTEVES__22_24__FEVEREIRO.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/159/rota_4_Coronel_Emilio_128_5_km.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/160/rota_21_coronel_emilio_171_1_km.pdf


Terceirizada

Total de veículos que atendem a rota

3

Total de estudantes atendidos

67

Informe os principais locais atendidos pela rota.

VALADARES: SÍTIO ENCOSTA DA CONCEIÇÃO; SÍTIO RIBEIRÃO

DO CARMO; SÍTIO ARREPENDIDO II - BR 267 - KM 134,5 /

VALADARES; FAZENDA SANTA MARIA; FAZ STA MARIA - SITIO

SAO MATEUS; SÍTIO SÃO JOAQUIM; SITIO PARAISO, Nº 500 -

VALADARES; SITIO DA PEDRA; SÍTIO SÃO FRANCISCO; SÍTIO

MARACUJÁ - VALADARES; PALMITAL; TOLEDOS; PIRAPETINGA;

FAZENDA DA SAUDADE - BR267-KM137 SERRA; FAZENDA

SERRINHA - PIRAPETINGA; SITIO DO SR. EMERSON – PENALVA;

ESTRADA DE TORREÕES - PIRAPETINGA; RUA DA TORRE, Nº 3-

TOLEDOS;

Qual a quilometragem da rota? No caso de transporte uvial, qual o

tempo médio da rota?

429.5 KM

Qual a quantidade média de gasto de combustível por mês na rota?

Por ser frota tercerizada, o valor do combustível está embutido no

valor pago por kilometragem

Qual a unidade de medida utilizada para pagamento do transporte

escolar nesta rota? Informe se o pagamento é calculado por

quilometragem, por passagem ou por outra unidade, e quais as

particularidades desta linha que justificam esse cálculo.

Calculado por Kilometragem

Motoristas

3

Monitores

3

Anexos

ROTA_5_6_7_CAMILO_GUEDES__21___14___17__FEVEREIRO.pdf

rota_5_camilo_guedes_151_7_km.pdf

rota_6_camilo_guedes_148_1_km.pdf

rota_7_camilo_guedes_129_7_km.pdf

Nome da rota

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/145/ROTA_5_6_7_CAMILO_GUEDES__21___14___17__FEVEREIRO.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/161/rota_5_camilo_guedes_151_7_km.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/162/rota_6_camilo_guedes_148_1_km.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/163/rota_7_camilo_guedes_129_7_km.pdf


Helena Antipoff - 8, 9, 10

Essa rota é própria ou terceirizada?

Terceirizada

Total de veículos que atendem a rota

3

Total de estudantes atendidos

55

Informe os principais locais atendidos pela rota.

ROSÁRIO DE MINAS: SITIO SÃO MATEUS; FAZENDA

FRANCÊS/PAIOL VELHO; FAZ SAO JOAQUIM; SÍTIO DO

UBIRACI; SITIO PAIOL VELHO; FAZ SANTA MARIA; SÍTIO DO

CRIADOR; SÍTIO BARRINHA/ MORRO DA MANDIOCA; FAZENDA

SANTA RITA; SITIO TAQUARAL; FAZ CACHOEIRA; SITIO SAO

JOSE; MILITÃO; FAZENDA MANDU PENIDO; SÍTIO BOM

SUCESSO; SITO DA PEDRA; FAZ SÃO MATEUS II/ GROTA DOS

MILITÃO; SÍTIO BUIEIÉ; SÍTIO SANTA HELENA; SÍTIO RETIRINHO;

FAZENDA FARA/ UIRAPURU; SANTANA;

Qual a quilometragem da rota? No caso de transporte uvial, qual o

tempo médio da rota?

402.7 KM

Qual a quantidade média de gasto de combustível por mês na rota?

Por ser frota tercerizada, o valor do combustível está embutido no

valor pago por kilometragem

Qual a unidade de medida utilizada para pagamento do transporte

escolar nesta rota? Informe se o pagamento é calculado por

quilometragem, por passagem ou por outra unidade, e quais as

particularidades desta linha que justificam esse cálculo.

Calculado por Kilometragem

Motoristas

3

Monitores

3

Anexos

ROTA_8_9_10_HELENA_ANTIPOFF__14_24_17__FEVEREIRO.pdf

rota_8_prof._Helena_Antipoff_119_2_km.pdf

Rota_9_helena_antipoff_142_3_km.pdf

rota_10_helena_antipoff_141_2_km.pdf

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/146/ROTA_8_9_10_HELENA_ANTIPOFF__14_24_17__FEVEREIRO.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/164/rota_8_prof._Helena_Antipoff_119_2_km.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/165/Rota_9_helena_antipoff_142_3_km.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/166/rota_10_helena_antipoff_141_2_km.pdf


Nome da rota

Almerinda/Jeronimo - 12

Essa rota é própria ou terceirizada?

Terceirizada

Total de veículos que atendem a rota

1

Total de estudantes atendidos

28

Informe os principais locais atendidos pela rota.

CHAPÉU D'UVAS: GRANJEAMENTO BOSQUE DIAS TAVARES;

RECANTO DO LAGO;

Qual a quilometragem da rota? No caso de transporte uvial, qual o

tempo médio da rota?

129,3 KM

Qual a quantidade média de gasto de combustível por mês na rota?

Por ser frota tercerizada, o valor do combustível está embutido no

valor pago por kilometragem

Qual a unidade de medida utilizada para pagamento do transporte

escolar nesta rota? Informe se o pagamento é calculado por

quilometragem, por passagem ou por outra unidade, e quais as

particularidades desta linha que justificam esse cálculo.

Calculado por Kilometragem

Motoristas

1

Monitores

1

Anexos

ROTA_12_ALMERINDA_E_JERONIMO__0_21__FEVEREIRO.pdf

rota_12_jeronimo_e_almerinda_129_3Km.pdf

Nome da rota

Carlos Augusto/João Evangelista - 13

Essa rota é própria ou terceirizada?

Terceirizada

Total de veículos que atendem a rota

1

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/147/ROTA_12_ALMERINDA_E_JERONIMO__0_21__FEVEREIRO.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/167/rota_12_jeronimo_e_almerinda_129_3Km.pdf


Total de estudantes atendidos

29

Informe os principais locais atendidos pela rota.

BARREIRA DO TRIUNFO: ESTRADA DA REPRESA; ESTRADA

VELHA DA REPRESA - 1599; SITIO DOS PINHEIROS - S/N; AREA

RURAL DE BRUMADO - PAULA LIMA; ENDEREÇO RURAL - AREA

RURAL BRUMADO; RUA NELSON LOPES CORREA - 48; RUA 028-

000023 - RURAIS- ATERRO SANITÁRIO; FAZENDA SÃO

FRANCISCO S/N AREA RURAL ; SÍTIO SÃO GERALDO/SITIO DOS

PINHEIROS – BR 040 – PAULA LIMA;

Qual a quilometragem da rota? No caso de transporte uvial, qual o

tempo médio da rota?

175,6

Qual a quantidade média de gasto de combustível por mês na rota?

Por ser frota tercerizada, o valor do combustível está embutido no

valor pago por kilometragem

Qual a unidade de medida utilizada para pagamento do transporte

escolar nesta rota? Informe se o pagamento é calculado por

quilometragem, por passagem ou por outra unidade, e quais as

particularidades desta linha que justificam esse cálculo.

Calculado por Kilometragem

Motoristas

1

Monitores

1

Anexos

ROTA_13_CARLOS_AUG_ASSIS__16__JOAO_EVANG__3_FEVEREIRO.xls

rota_13_carlos_augusto_assis_e_joao_evangelista_175_6_Km.pdf

Nome da rota

Padre Caetano - 14,15

Essa rota é própria ou terceirizada?

Terceirizada

Total de veículos que atendem a rota

2

Total de estudantes atendidos

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/148/ROTA_13_CARLOS_AUG_ASSIS__16__JOAO_EVANG__3_FEVEREIRO.xls
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/168/rota_13_carlos_augusto_assis_e_joao_evangelista_175_6_Km.pdf


59

Informe os principais locais atendidos pela rota.

MONTE VERDE: BAIXADA; GOIABAL / BAIXADA; MASCATE;

CAPOEIRÃO II / TANQUE; ANGOLINHA; SITIO DO

GEOVANE/PIRES; PIRES / ZILÍCO; TANQUE; PIRES; FAZ DAS

PALMEIRAS – PIRES TANQUE; NOSSA SENHORA VITORIA;

ZILICO/GROTÃO – PIRES; ZILICO; PIRES/GROTÃO; SÍTIO DO

GEOVANE/PIRES; CAMPO -PIRES; FAZ SEU ROBERTO - ZILICO;

FAZENDA DA ONÇA; CAMPO DOS PIRES;

Qual a quilometragem da rota? No caso de transporte uvial, qual o

tempo médio da rota?

343.1

Qual a quantidade média de gasto de combustível por mês na rota?

Por ser frota tercerizada, o valor do combustível está embutido no

valor pago por kilometragem

Qual a unidade de medida utilizada para pagamento do transporte

escolar nesta rota? Informe se o pagamento é calculado por

quilometragem, por passagem ou por outra unidade, e quais as

particularidades desta linha que justificam esse cálculo.

Calculado por Kilometragem

Motoristas

2

Monitores

2

Anexos

ROTA_14_15_PADRE_CAETANO__32___15__FEVEREIRO.pdf

rota_14_padre_caetano_184_7_km.pdf

rota_15_padre_caetano_158_4_Km.pdf

Nome da rota

Dom Justino - 16, 17, 18

Essa rota é própria ou terceirizada?

Terceirizada

Total de veículos que atendem a rota

3

Total de estudantes atendidos

49

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/149/ROTA_14_15_PADRE_CAETANO__32___15__FEVEREIRO.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/169/rota_14_padre_caetano_184_7_km.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/170/rota_15_padre_caetano_158_4_Km.pdf


Informe os principais locais atendidos pela rota.

TORREÕES: MESA VERDE/PIRAPETINGA; SITIO GUIDOVAL /

RECANTO DAS PEDRAS ; GALPÃO COMUNITÁRIO - CASA 99 -

PIRAPETINGA; SITIO PIRAPETINGA – ESTRELA; SITIO ÁGUA

CLARA – PIRAPETINGA; FAZENDA DA SERRINHA - JACUTINGA;

SÍTIO RECANTO DAS PEDRAS; FAZENDA GRAMINHA; FAZENDA

DA PONTE; FAZENDA SANTUÁRIO - PIRAPENTINGA; SITIO

RECANTO DAS FLORES; SITIO CONCEIÇÃO; CANTINHO DA

CACHOEIRA; FAZENDA DO EMANUEL; ENTRONCAMENTO

TORREÕES; SITIO ALTO DA BOA VISTA; ENGENHO DA BOA

VISTA; FAZ CANOA ABÓBORAS; SITIO CCHOEIRA DO BOM

JARDIM; VILA DO SONHO; FAZENDA DAS ARARAS; SÍTIO DO

VOVÔ LICO; BOA VISTA – INVERNADA; JACUTINGA/ FAZENDA

DA SERRINHA .

Qual a quilometragem da rota? No caso de transporte uvial, qual o

tempo médio da rota?

436.2

Qual a quantidade média de gasto de combustível por mês na rota?

Por ser frota tercerizada, o valor do combustível está embutido no

valor pago por kilometragem

Qual a unidade de medida utilizada para pagamento do transporte

escolar nesta rota? Informe se o pagamento é calculado por

quilometragem, por passagem ou por outra unidade, e quais as

particularidades desta linha que justificam esse cálculo.

Calculado por Kilometragem

Motoristas

3

Monitores

3

Anexos

ROTA_16_17_18_DOM_JUSTINO__15_14_12__FEVEREIRO.pdf

rota_16_dom_justino_142_0_Km.pdf

rota_17_dom_justino_136_0_km.pdf

rota_18_dom_justino_158_2_Km.pdf

Nome da rota

Gilberto de Alencar - 19

Essa rota é própria ou terceirizada?

Terceirizada

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/150/ROTA_16_17_18_DOM_JUSTINO__15_14_12__FEVEREIRO.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/171/rota_16_dom_justino_142_0_Km.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/172/rota_17_dom_justino_136_0_km.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/173/rota_18_dom_justino_158_2_Km.pdf


Total de veículos que atendem a rota

1

Total de estudantes atendidos

7

Informe os principais locais atendidos pela rota.

NÁUTICO: FAZENDA MARACUJÁ; PEDRA BRANCA; FAZ SÃO

GERALDO; PEDRA BRANCA.

Qual a quilometragem da rota? No caso de transporte uvial, qual o

tempo médio da rota?

150.5

Qual a quantidade média de gasto de combustível por mês na rota?

Por ser frota tercerizada, o valor do combustível está embutido no

valor pago por kilometragem

Qual a unidade de medida utilizada para pagamento do transporte

escolar nesta rota? Informe se o pagamento é calculado por

quilometragem, por passagem ou por outra unidade, e quais as

particularidades desta linha que justificam esse cálculo.

Calculado por Kilometragem

Motoristas

1

Monitores

1

Anexos

ROTA_19_GILBERTO_DE_ALENCAR__7__FEVEREIRO.pdf

rota_19_gilberto_alencar_150_5_km.pdf

Nome da rota

João Guimarães - 20

Essa rota é própria ou terceirizada?

Terceirizada

Total de veículos que atendem a rota

1

Total de estudantes atendidos

27

Informe os principais locais atendidos pela rota.

ESTRADA FAZ UNIPAC; FAZENDINHA SÃO PEDRO-RUA B, 30 /

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/151/ROTA_19_GILBERTO_DE_ALENCAR__7__FEVEREIRO.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/174/rota_19_gilberto_alencar_150_5_km.pdf


BORBOLETA AZUL; SITIO DO PROF ADEMIR; ESTRADA DE

TORREÕES 002 KM 7; RECANTO DOS CORDEIROS; SITIO

FLORIANO BR 040-KM 787; LAGOA TORREÕES - AREA RURAL;

SITIO DO CARECA.

Qual a quilometragem da rota? No caso de transporte uvial, qual o

tempo médio da rota?

280,7

Qual a quantidade média de gasto de combustível por mês na rota?

Por ser frota tercerizada, o valor do combustível está embutido no

valor pago por kilometragem

Qual a unidade de medida utilizada para pagamento do transporte

escolar nesta rota? Informe se o pagamento é calculado por

quilometragem, por passagem ou por outra unidade, e quais as

particularidades desta linha que justificam esse cálculo.

Calculado por Kilometragem

Motoristas

1

Monitores

1

Anexos

ROTA_20_JOÃO_GUIMARÃES_ROSA__27__FEVEREIRO.pdf

rota_20_joão_guimarães_280_7_Km.pdf

Nome da rota

José Calil - 22

Essa rota é própria ou terceirizada?

Terceirizada

Total de veículos que atendem a rota

1

Total de estudantes atendidos

15

Informe os principais locais atendidos pela rota.

RUA NESTOR NETTO, 200, NOVA CALIFÓRNIA ; RUA D, N°321

PAÇOS DEL REI; PAÇO DEL REY / RUA DO CONTORNO ; PASSO

DEL REY ; BR 040, KM 794, SALVATERRA; PASSO DEL REI /

GRANJEAMENTO; REST CURRAL/ALAMEDA DOS ALECRINS;

RUA DOS ALECRINS N°12 CS1 ALTO SUMARE; FAZ RURAIS 1

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/152/ROTA_20_JO%C3%83O_GUIMAR%C3%83ES_ROSA__27__FEVEREIRO.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/175/rota_20_jo%C3%A3o_guimar%C3%A3es_280_7_Km.pdf


NOVA CALIFORNIA.

Qual a quilometragem da rota? No caso de transporte uvial, qual o

tempo médio da rota?

99,3

Qual a quantidade média de gasto de combustível por mês na rota?

Por ser frota tercerizada, o valor do combustível está embutido no

valor pago por kilometragem

Qual a unidade de medida utilizada para pagamento do transporte

escolar nesta rota? Informe se o pagamento é calculado por

quilometragem, por passagem ou por outra unidade, e quais as

particularidades desta linha que justificam esse cálculo.

Calculado por Kilometragem

Motoristas

1

Monitores

1

Anexos

ROTA_22_JOSÉ_CALIL__15__FEVEREIRO.pdf

rota_22_jose_calil_99_3_Km__1_.pdf

Nome da rota

Maria Aládia Sant'Ana

Essa rota é própria ou terceirizada?

Terceirizada

Total de veículos que atendem a rota

1

Total de estudantes atendidos

14

Informe os principais locais atendidos pela rota.

FAZENDA VARGINHA, ESTRADA PIAU, GRANJEAMENTO BELA

VISTA, LUIZ CONFREI, SERTÃOZINHO, GRANJEAMENTO, SITIO

SANTA EDWIGES, SITIO FEIJÃO CRU.

Qual a quilometragem da rota? No caso de transporte uvial, qual o

tempo médio da rota?

81

Qual a quantidade média de gasto de combustível por mês na rota?

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/153/ROTA_22_JOS%C3%89_CALIL__15__FEVEREIRO.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/176/rota_22_jose_calil_99_3_Km__1_.pdf


Categoria Próprio Terceirizado Total

Caminhonete 0 0 0

Carro 0 0 0

Micro-ônibus 7 0 7

Van 0 1 1

Ônibus 0 1 1

Barco de grande porte 0 0 0

Barco de médio porte 0 0 0

Canoa 0 0 0

Lancha escolar grande 0 0 0

Lancha escolar média 0 0 0

Outros 0 20 20

Total de veículos 7 22 29

Por ser frota tercerizada, o valor do combustível está embutido no

valor pago por kilometragem

Qual a unidade de medida utilizada para pagamento do transporte

escolar nesta rota? Informe se o pagamento é calculado por

quilometragem, por passagem ou por outra unidade, e quais as

particularidades desta linha que justificam esse cálculo.

Valor do km

Motoristas

1

Monitores

1

Anexos

ROTA_MARIA_ALADIA_convenio_Prefeitura_Ewbank_Camara.pdf

Veículos para transporte escolar utilizados pelo município

6. Quantos veículos oferecem esse serviço? Se sua equipe usou a
ferramenta de Veículos, clique no botão abaixo para trazer os totais da
sua frota própria e terceirizada.

Use o espaço abaixo para informar mais dados sobre os veículos
utilizados por seu município, anexe documentos do seu
computador ou pela ferramenta de Arquivos da Secretaria.

Os sete micro-ônibus da frota própria são do transporte acessível,

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/route/attachment/file/203/ROTA_MARIA_ALADIA_convenio_Prefeitura_Ewbank_Camara.pdf


possuindo espaço para 4 usuários de cadeira de rodas e 1

acompanhante. A Van e o Ônibus atendem 14 e 20 Escolares

respectivamente e os demais são Kombis que atendem no mínimo 10

escolares, pertencentes a frota terceirizada.

Anexos

Não informado

7. Como são feitas as vistorias na frota e o acompanhamento das
formações dos motoristas?

As vistorias são realizadas pela SETTRA duas vezes ao ano, janeiro e julho

que correspondem respectivamente ao recesso e férias escolares. A

equipe responsável pela vistoria avalia as condições dos veículos de

acordo com as determinações do Código Brasileiro de Trânsito, caso

estejam de acordo recebem CIV que é a permissão para circular.

8. Registre as vistorias do ano em curso.

pvn_9683.pdf

pwd_7521.pdf

pwd_7527..pdf

pwd_7533.pdf

pwd_7560.pdf

pwd_7573.pdf

pwd_7579.pdf

9. O município oferece passe escolar? Se sim, descreva como é esse
oferecimento.

Sim, parcial

O Município oferece o Cartão Passe Fácil Estudante que atende a alunos

da Rede Municipal de Ensino residentes a 1Km ou mais de distância casa /

escola e possuem renda familiar de até dois salários mínimo.. ( vide leis

destacadas no item 3). O Cartão Passe Fácil De ciente é oferecido aos

alunos da Rede Municipal de Ensino para atividades especí cas nos

CAEES ( renda do responsável ou do aluno de até três salários minimo) .

CAEE- Centro de Atendimento Educacional Especializado.

Reflexões sobre a gestão

10. Quais foram as prioridades e os desafios nesta área durante a
gestão atual?

Transporte Escolar: continuidade e aprimoramento do mapeamento da

área rural, identi cando as propriedades rurais que facilitam o traçado

das rotas. Muitas vezes necessitamos fazer visita in loco, neste caso

sempre encontramos di culdades em ter um veículo disponibilizado. O

equipamento em que trabalhamos com o mapeamento não é compatível

com o trabalho realizado, atrasando um pouco nossas atividades. Cartão

https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/current_year_inspections_attachment/file/417/pvn_9683.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/current_year_inspections_attachment/file/418/pwd_7521.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/current_year_inspections_attachment/file/419/pwd_7527..pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/current_year_inspections_attachment/file/420/pwd_7533.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/current_year_inspections_attachment/file/421/pwd_7560.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/current_year_inspections_attachment/file/422/pwd_7573.pdf
https://convivaeducacao.org.br/uploads/memorial/transport/current_year_inspections_attachment/file/423/pwd_7579.pdf


Passe Fácil Estudante: esta atividade acontece com mais facilidade,

entretanto , em alguns momentos sentimos necessidade de maior

envolvimento das escolas no auxilio aos pais. Cartão Passe Fácil

De ciente : A demanda recebida para este benefício atualmente

restringe-se aos CAEES(Centro de Atendimento Educacional

Especializado). Transporte Acessível(Adaptado): desde agosto de 2019 as

rotas desta modalidade de prestação de serviço encontra-se suspensa,

em razão da inexistência no Quadro de Cargos e Carreiras da PJF a classe

de Acompanhante do Transporte Escolar.Visando sanar este problema foi

elaborado Termo de Referência para abertura de licitação através do

pregão Eletrônico 040/2020 ocorrido em 02/04/2020 . Apesar de uma

empresa participar do processo não tinha todos os requisitos para o

exercício efetivo deste trabalho, sendo indeferida sua documentação. Em

09/09/2020 ocorreu nova licitação através do Pregão Eletrônico

213/2020 Processo Nº 03368/2020 homologado pela Secretaria de

Educação, aguardando a elaboração do contrato pela Assessoria Jurídica

Local.

11. Como está o planejamento para o atendimento ao próximo ano
letivo? Quais recomendações e/ou pontos de atenção a atual gestão
destacaria para a gestão seguinte se atentar?

Transporte Escolar: revisão das rotas com possíveis inclusões e exclusões

de alunos, conforme atualização das escolas; renovação de contrato com

as empresas terceirizadas responsáveis pelo transporte dos alunos;

prestação de contas do PNATE; Transporte Acessível: atualização dos

dados referentes aos alunos usuários deste transporte; atualizações dos

traçado dasrotas ;organização dos dados e documentos relativos aos

alunos e seus responsáveis . Cartão Passe Fácil Estudante:

reprogramação do Cartão Passe Fácil, inclusão dos alunos deferidos no

cadastro de 2020 e revisão dos que foram indeferidos também em 2020,

dando a esses nova oportunidade de pleitear o benefício. Carão Passe

Fácil De ciente: reprogramação do cartão, e dar continuidade na

atendimento nos moldes atuais, uma vez que esse não apresenta

problemas. OBS.: Vamos adequar o atendimento e a realização dos

trabalhos conforme as necessidades advindas da pandemia.

12. Quais outras sugestões ou recomendações a equipe deixa para a
próxima gestão?

Transporte Escolar - criação de pontos devidamente sinalizados pela

Secretaria de Transporte na área rural para os alunos usuários do

transporte escolar; ampliação do atendimento do transporte coletivo

urbano na área rural com adequação de horários que atendam às escolas

e/ou a utilização de linhas de ônibus circular; aquisição de equipamento

mais adequado ao trabalho, como monitores ampliados , CPUs para uso

de softwares especí cos de mapeamento, garantia de veículo para

acompanhamento e veri cação das rotas in loco, sempre que necessário .

Cartão Passe Fácil De ciente aponta-se uma necessidade de uma

aproximação com outras instituições de Atendimento Especializado que



atendem alunos da Rede Pública de Ensino para ampliação do público

alvo de acordo com a Normativa Vigente. Transporte Acessível:

organização das rotas através de cadastro realizado na escola (onde o

aluno está matriculado), pelo responsável interessado neste

atendimento, considerando o endereço de residência e a necessidade

desse aluno, em levantamento e análise realizado pela SAEDI (Supervisão

de Atenção a Educação na Diversidade), como suporte a STE na realização

do atendimento; implementação ao atendimento, considerando

inicialmente a escola da região onde o aluno reside, procurando sempre,

atender ao maior número de alunos, de forma mais rápida e segura;

Considerar as escolas da região de residência do aluno que possuem

melhor acessibilidade para o atendimento. Cartão Passe Fácil Estudante:

Possibilitar aos responsáveis por alunos com idade até 10 anos ou até o

5º ano ( nal dos anos iniciais) passagem para o responsável, na mesma

modalidade do Cartão Passe Fácil De ciente com Acompanhante;

Possibilitar o trabalho de Assistente Social junto a equipe da STE para

análise dos cadastros e veri cação de informações sempre que

necessário; Projetar a nomeação de mais dois motoristas para ampliação

do atendimento no transporte escolar acessível. O diálogo constante com

a equipe de supervisores é de fundamental importância para o bom

andamento do trabalho e para decisões relevantes necessárias no dia-a-

dia.
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