
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO

                                                                              Encontros de Formação Equipe de Coordenadores da Coordenadoria de Educação

A Lei nº 4.378 de 10 de janeiro de 2007 (Do Executivo Municipal), estabelece as atribuições 
dos departamentos, das coordenadorias e dos núcleos da administração direta. 

A  Coordenadoria de Educação é uma das coordenadorias da Secretaria de Educação e tem 
por atribuições: manter o vínculo com as equipes diretivas das escolas; promover ações voltadas ao 
processo de aprendizagem; viabilizar a aprovação dos planos de estudos, programas, calendários 
escolares, projeto político-pedagógico; coordenar às atividades relativas aos Cursos de Formação 
Continuada no Sistema Municipal de Ensino; participar de seminários e congressos nas áreas afins; 
orientar e auxiliar os respectivos Núcleos na execução das competências atribuídas. Núcleos que 
compõe  a  Coordenadoria  de  Educação:  Núcleo  de  Educação  Especial;  Núcleo  de  Legislação; 
Núcleo CEMAE; Núcleo de Ensino Infantil; Núcleo de Ensino Fundamental.

                                                                                   Seminário Encerramento Programa de Formação Continuada 2010 



Atividades realizadas em 2012

Ensino Fundamental e Educação Infantil

Programa de Formação Continuada de Gestores e Educadores: (Re)significando Saberes na 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, que tem por objetivo geral: problematizar o conhecimento 
acumulado pelo educador no seu fazer  pedagógico e  possibilitar,  na interação com os pares,  o 
aprofundamento teórico que emerge como necessidade da reflexão na e sobre a ação. Tem por base 
a metodologia de constituição de grupos de estudos onde, tomando-se a prática como um objeto de 
estudo e reflexão, busca-se articular dialeticamente teoria e prática, num processo permanente de 
práxis, tendo por meta, melhorar os índices do IDEB registrados em relação a educação municipal, 
razão do esforço empenhado pela coordenadoria, por trabalhar diretamente com a atividade-fim do 
sistema: a aprendizagem.

Educadores envolvidos no Programa:

- Educação Inclusiva: 125 educadores
- Educação Infantil: 321 educadores
- Anos Iniciais: 440 educadores
- Anos Finais: 385 educadores
- Tempo Integral: 60 educadores
- Gestores: 120 educadores
   Total: 1.451 educadores

Educação Infantil

O quadro de Escolas Municipais de Educação Infantil é formado por 26 escolas que atendem 
2.652 crianças  distribuídas em 153 turmas dos níveis de creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 e 5 
anos).

O Programa de Formação de pais/responsáveis por crianças que freqüentam as EMEIs é 
organizado  em dois  encontros  por  escola,  totalizando  52  encontros  nas  áreas  de  Enfermagem, 
Psicologia  e  Fonoaudiologia.  Participam  destes  momentos  aproximadamente  5.300 
pais/responsáveis.

Educação Especial

Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, na perspectiva da Educação Inclusiva, em 
2010, a rede municipal atendeu 145 alunos incluídos, com perspectiva de 218 alunos para 2011.
- Seminário de Formação de Gestores e Educadores do Programa de Educação Inclusiva:
Direito a Diversidade (17 a 21 de maio de 2010). 75 municípios / 150 participantes de região / 100 
participantes da rede municipal de Passo Fundo.
-  Acompanhamento  a  adaptação  e  desenvolvimento  da  aprendizagem dos  alunos  da  Educação 
Especial
- Capacitação dos professores nos temas pertinentes a Educação Especial na perspectiva inclusiva
-  Capacitação  dos  monitores  (PROPET)  que  acompanham as  turmas  com alunos  da  educação 
especial na perspectiva inclusiva.
- Organização e discussão (estudos de caso) com os professores que atuam nas salas de recursos 
multifuncionais.
-  Assessoria  aos  professores  e  equipe  diretiva  das  escolas  de  ensino  fundamental  e  educação 
infantil.
- Orientação a pais dos alunos que fazem parte da educação especial.
- Acompanhamento junto ao CEMAE dos alunos encaminhados e que fazem parte da educação 



especial.
- Formação de professores a distância: 100 professores.

 Centro Municipal de Atendimento ao Educando - CEMAE

O centro  é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal 
de Saúde, constituída por uma equipe multidisciplinar, prestando atendimento à todos os alunos das 
escolas municipais, com ênfase para o acompanhamento de alunos com necessidades educativas 
especiais,  bem como a  seus  familiares.  Com mais  de  900 atendimentos,  em 2010,  a  alunos  e 
familiares da rede municipal de ensino, nas seguintes especialidades: fonoaudiologia, psicologia, 
psicomotricidade,otorrinolaringologia, neurologia e psiquiatria.

Legislação de Ensino

Assessoramento à Coordenadoria e às escolas municipais nas questões relativas à aplicação 
da  legislação  de  ensino  e  nas  propostas  voltadas  ao  atendimento  das  modalidades  de  ensino, 
subsidiando e informando dos novos atos legais que disciplinam o sistema educacional em suas 
diferentes  estâncias.  Analisando  e  respondendo  documentos  e  consultas  formuladas  pelas 
instituições de ensino e pelos Núcleos que compõem a Coordenadoria de Educação.

Informática Educativa - Tecnologia Municipal

-  Oficinas  de  Informática  Educativa para professores  das  escolas  da rede municipal  de ensino, 
conforme agendamento;

- Cursos de Informática Educativa para professores coordenadores dos laboratórios de informática;
- Curso de orientação/capacitação para monitores dos laboratórios de informática;
- Curso de capacitação para professores das salas de recursos;
- Curso para professores inscritos na Plataforma Freire (PROINFO INTEGRADO);

– Logística e assessoria para a instalação dos laboratórios de informática do MEC/PROINFO.

PROGRAMAS E PROJETOS

PDE – Escola -  Programa de Desenvolvimento da Escola

O PDE – Escola é um processo gerencial que busca uma melhor organização da escola para 
a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem.
Iniciou no Município:
- 2008 com 03 escolas
- 2009 com mais 16 escolas - totalizando 19 escolas, tendo continuidade em 2010 nas 19 escolas.

 Programa Mais Educação

Administração Municipal,  através  da Secretaria  de Educação (SME), aderiu o Programa 
Mais  Educação de iniciativa  do  governo federal,  que  iniciou  suas  atividades  em 2010,  nas  19 
escolas municipais que fazem parte do PDE -Escola, com a ampliação do tempo de atendimento à 
2.192 alunos, que são atendidos no turno inverso, em diferentes oficinas.

O Programa Mais Educação é uma iniciativa que tem como prioridade contribuir  para a 
formação integral de crianças, adolescentes e jovens, articulando diferentes ações, em consonância 
com  o  projeto  pedagógico  da  escola,  ampliando  tempo,  espaços  e  oportunidades,  através  da 
articulação  das  políticas  setoriais  envolvidas,  possibilitando  a  todos  o  “DIREITO  DE 
APRENDER”.



Programa Tempo Integral

Programa Escolarização em Tempo Integral:  envolve 6 escolas da rede municipal com a 
participação de aproximadamente 570 alunos. Formação continuada para os professores e visitas 
periódicas às escolas.

Programa PRÓ-ARTE

 Ocorre semanalmente no turno inverso, em 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental, 
incluindo Salas de Recurso, contemplando aproximadamente 300 alunos distribuídos nas seguintes 
oficinas pedagógicas: Interartística, Canto Coral, Flauta Doce, Violão, Teclado. Visitas às Escolas e 
assessoria aos professores e estagiários – PROPET que executam diretamente o Programa. 

Mutirão digital

É um projeto desenvolvido pela Universidade de Passo Fundo, que visa implementar ações 
de  Inclusão  Digital  com vistas  à  apropriação das  tecnologias  de  rede  por  parte  dos  grupos  de 
usuários da política de assistência social  em uma perspectiva de ambiente comunicacional e de 
exercício da cidadania. Para isso, realiza oficinas de Informática e Cidadania, utilizando ferramentas 
livres, pela sua filosofia de liberdade. Ao desenvolver as oficinas  proporciona a apropriação das 
tecnologias  de  rede  aos  sujeitos  e  grupos  atendidos  através  do  desenvolvimento  de  atividades 
interdisciplinares que demandem na experiência de processos autorais com e através das tecnologias 
digital de rede. As atividades são desenvolvidas de forma contextualizada à realidade dos sujeitos, a 
fim de  despertar  o  potencial  criativo  dos  indivíduos  em uma dinâmica  de  reconhecimento  das 
tecnologias digital  como elementos colaborativos,  comunicacionais e  de exercício da cidadania. 
Escola da rede municipal de ensino, que fez parte do projeto: EMEF São Luiz Gonzaga

Coordenadores 

Coordenadoria de Educação: Maria Salete Telles

Núcleo da Educação Infantil: Silvia Maria Scartazzini

Núcleo do Ensino Fundamental: Sandra Mara Martins Brena

Núcleo de Educação Especial: Adriana  Márcia Roman Pizutti

Núcleo de Legislação de Ensino: Marlene Jesus de Almeida Machado

Núcleo de Tecnologia Municipal: Marinez Siveris

Centro Municipal de Atendimento ao Educando (CEMAE): Aline de Moraes 

Fernandes

 Projeto de Apoio Pedagógico

Um dos grandes objetivos da educação é respeitar as diferenças de ritmo de aprendizagem 
de cada aluno,  acompanhando as mudanças sociais,  culturais  e tecnológicas,  tornando o ensino 
divertido, motivador e desafiador.

Os estudantes que  ingressam nas Escolas de Ensino Fundamental do Município de Passo 
Fundo  apresentam as mencionadas  diferenças  e essas  instituições, muitas vezes, não conseguem 



dar  conta  dessa  diversidade,  gerando  a  não-aprendizagem do aluno,  dando  espaço  ao  fracasso 
escolar. Também, é importante  ressaltar que  há muitos alunos aos quais  lhes faltam  oportunidade 
de crescimento cultural, restringindo-lhes a  imersão no meio letrado.

Por isso, a Secretaria de Educação - Coordenadoria de Educação, nesse ano de 2011, está 
disponibilizando o Projeto de Apoio Pedagógico para oportunizar  uma intervenção sistemática e 
individualizada, complementando o período normal de aula, em grupos menores, para as crianças 
que apresentam necessidade de um período maior de aprendizagem para que possam superar suas 
dificuldades cognitivas, afetivas e psicomotoras  das diferentes etapas da aprendizagem.

Esse  projeto será desenvolvido pelas escolas  no turno inverso  ao do aluno,  atendendo 
estudantes do  2º,3º,4º e 5º anos através de  planejamento, avaliação sistemática,  objetivando o 
acompanhamento das aprendizagens dos alunos e assessoria da coordenação pedagógica da escola. 
Os  profissionais  responsáveis   pela  execução  do  trabalho  serão  os  estagiários  do  Programa 
PROPET, os professores titulares, o coordenador pedagógico da escola  e a coordenadora do projeto 
a Professora Ivete Nunes Garcia. 

Sites educacionais

Bússula escolar: http://www.bussulaescolar.com.br
Clube do professor:http://www.clubedoprofessor.com.br
Portal do professor:http://portaldoprofessor.com.br
Educa rede: http://www.educarede.org.br
Geomundo:http://www.geomundo.com.br
Site de dicas:http://sitededicas.uol.com.br
TV cultura: http://tvcultura.com.br
Wikipedia: http://httwikipedia.org

Programa de formação: http://www.pmpf.rs.gov.br/secao.php?p=1198&a=2

MEC/PDE - PREFEITURA MUNICIPAL

 A Constituição Federal de 1988, ao mencionar os  “princípios fundamentais” legitima o 
caráter federativo do Brasil.  Alude textualmente:  “A República Federativa do Brasil, formada pela 
união  indissolúvel  dos  Estados  e  Municípios  e  do  Distrito  Federal,  constitui-se  em  Estado 
Democrático de Direito ...”(Título I- artigo 1º, caput).

Com base neste princípio federativo, o Regime de Colaboração é um conceito estreitamente 
ligado a ideia da relação entre iguais que, no campo da educação, visa a implementação de políticas 
educacionais de forma colaborativa.  O Capítulo III, Da Educação, Da Cultura e Do Desporto, art. 
211 da Constituição da República estabelece que:  A União,  os Estados,  o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

Tal Regime de Colaboração se manifesta em deferentes momentos, como convênios, apoio e 
programas de cooperação envolvendo os diferentes entes federados.  Pressupõe parceria, integração 
e ações compartilhadas visando a consecução dos objetivos, para os seguintes programas:
Plano de Desenvolvimento da Escola  (PDE-ESCOLA).O PDE é uma ferramenta gerencial utilizada 
com  o  propósito  de  auxiliar  a  escola  a  realizar  melhor  o  seu  trabalho:  focalizar  sua  energia, 
assegurar que sua equipe esteja trabalhando para atingir os mesmos objetivos, avalizar e adequar 
sua  direção  em resposta  a  um ambiente  em constante  mudança.  O  PDE constitui  um esforço 
disciplinado da escola para produzir decisões  e ações fundamentais que moldam e guiam o que ela 
é, o que faz e por que assim o faz, com um foco no futuro. Entretanto apesar do foco estar no futuro, 
as decisões devem ser tomadas no presente. O PDE não lida apenas com decisões futuras e sim, 
principalmente com o futuro das decisões que são tomadas cotidianamente  na escola. Não é uma 
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tentativa de eliminar todos os riscos, mas de abordá-los e administrá-los de maneira eficiente e 
eficaz.  Também ,  pode ser  considerado como um processo de planejamentos  estratégico  que a 
escola desenvolve para melhoria da qualidade do ensino. É elaborado de modo participativo com a 
comunidade escolar (equipe escolar, pais de alunos e  outras partes interessadas). 
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