
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2010

ATIVIDADES:

1. Programa de Formação Continuada:

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  sido  a  base  dos 

processos  de  formação  continuada  desenvolvidos  pela  Secretaria  Municipal  de 

Educação de Passo Fundo.

CRONOGRAMA DOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - 
2010*

ANOS INICIAIS
DATA TURNO

07/04/10 Manhã e Tarde

05/05/10 Manhã e Tarde

09/06/10 Manhã e Tarde

07/07/10 Manhã e Tarde

11/08/10 Manhã e Tarde

01/09/10 Manhã e Tarde

06/10/10 Manhã e Tarde

10/11/10 Manhã e Tarde

*No mês de dezembro, ocorrerá o Seminário Final (sistematização);



GRUPO DE ESTUDO ANO TURNOS No. PARTICIPANTES
ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO 

1o. e 2o. 03 grupos (01 de 
manhã e 02 a tarde)

120

EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA**

Professores das salas 
de recursos e 
MONITORES

02 grupos (manhã e 
tarde)

125

MATEMÁTICA 3o., 4o. e 5o. 02 grupos (manhã e 
tarde)

70

HISTÓRIA E 
GEOGRAFIA

3o., 4o. e 5o. 01 grupo (tarde) 30

ENSINO RELIGIOSO 3o., 4o. e 5o. 01 grupo (tarde) 30
CIÊNCIAS 3o., 4o. e 5o. 01 grupo (tarde) 35
PSICOMOTRICIDADE Anos Iniciais 01 grupo (tarde) 20

ANOS FINAIS***

DATA TURNO
26/04/10 Manhã e Tarde
28/05/10 Manhã e Tarde
30/06/10 Manhã e Tarde
19/07/10 Manhã e Tarde
26/08/10 Manhã e Tarde
24/09/10 Manhã e Tarde
26/10/10 Manhã e Tarde

GRUPO DE ESTUDO TURNO No. PARTICIPANTES
Matemática Manhã 75

História Manhã 30
Geografia Manhã 25

Educação Física Manhã 30
Arte Manhã 30

Ciências Manhã 35
Língua Portuguesa Manhã 80

Língua Estrangeira Moderna Manhã 30
Filosofia Manhã 25

GESTORES
DATA TURNO

26/04/10 Manhã e Tarde
28/05/10 Manhã e Tarde
30/06/10 Manhã e Tarde
19/07/10 Manhã e Tarde
26/08/10 Manhã e Tarde
24/09/10 Manhã e Tarde
26/10/10 Manhã e Tarde

** Na Educação Especial na perspectiva Inclusiva, a rede municipal atende 
145 alunos incluídos, distribuídos entre Educação Infantil e Ensino Fundamental.
***  A formação continuada de Ensino Religioso dos Anos Finais,  acontece 
todas as segundas quintas-feiras de cada mês, no turno da manhã,  no Salão anexo a 
Igreja  Sagrado  Coração  de  Jesus,  em  parceria  com  a  7a.  CRE  e  CONER. 
Aproximadamente 25 professores da rede municipal participam dos encontros.



TEMPO INTEGRAL
DATA TURNO

14/04/10 Manhã
12/05/10 Manhã
16/06/10 Manhã
14/07/10 Manhã
18/08/10 Manhã
15/09/10 Manhã
20/10/10 Manhã
17/11/10 Manhã

No  grupo  de  formação  do  tempo  integral  participam  aproximadamente  30 
professores por encontro.

2. Projetos:

• Projeto MPT na Escola no  Município de PASSO FUNDO - Acordo de Cooperação 
Técnica entre o Ministério Público do Trabalho –MPT e a Secretaria Municipal de 
Educação  –  SME.  O  Projeto  MPT  na  Escola  visa  intensificar  o  processo  de 
conscientização  da  sociedade  com  vistas  à  erradicação  do  trabalho  infantil  e  à 
proteção ao trabalhador adolescente, rompendo as barreiras culturais que dificultam a 
efetivação dos seus direitos,  fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos,  com 
vistas à ampliação, quantitativa e qualitativa, das políticas públicas de atendimento à 
criança e ao adolescente. Tal projeto envolve 10 escolas municipais. Participação de 
reuniões   no  MPT  e  nas  Escolas  selecionadas  para  formação  dos  profissionais 
envolvidos.

• Fórum Permanente por uma cultura de  PAZ no ambiente escolar e familiar em Passo 
Fundo,  em  parceria  com  o  Ministério  Público  –  2ª  Promotoria  de  Justiça 
Especializada  Infância  e  Juventude,  com  culminância  dia  05  de  novembro. 
Participação  em reuniões  no  Fórum,  no  Conselho  Municipal  de  Educação  e   na 
Palestra de sensibilização sobre o tema Bullying Escolar.

• Programa Escolarização em Tempo Integral que 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:A arte de fazer arte, que 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 PROPETs que executam diretamente 
o Programa. 

3. Eventos:



• Seminário Formação Docente e Vários Olhares Sobre a Aprendizagem - eventos 
problematizadores,  como  o  evento  ocorrido  no  dia  07  de  abril,  com  a 
participação do  professor doutor da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC),  Lourival  José  Martins  Filho.   O  evento  discutiu  o  processo  de 
formação docente permeado pelos vários olhares possíveis para a aprendizagem, 
problematizando a atividade-fim da escola e estabelecendo a centralidade do 
tema no decurso dos encontros de formação.

• 8o.  Encontro  de  Professores  de  Ensino  Religioso  –  15/04/2010  –  Colégio 
Salvatoriano  Bom  Conselho  (organizado  em  pareceria  com  CONER  – 
Conselho de Ensino Religioso e 7a.  Coordenadoria Regional  de Educação). 
Total de participantes: 250.

• Participação e divulgação na III Jornada Nacional de Educação Matemática e 
XVI Jornada Regional de Educação Matemática, de 04 a 07 de maio de 2010. 
Total de participantes: 25.

• MAIO AMBIENTAL (05, 12 e 13 de maio) - evento que envolve as entidades 
públicas  e  privadas  comprometidas  com  a  questão  ambiental  em  nosso 
Município.   Participaram  do  evento  cerca  de  20  alunos  e  12  professores, 
representando 10 escolas da rede municipal.

• V Seminário de Formação de Gestores e Educadores do Programa de Educação 
Inclusiva: Direito a Diversidade – de 17 a 21 de maio de 2010.  Foram 75 
municípios  abrangidos,  num  total  de  150  participantes  de  região  e  100 
participantes vinculados a rede municipal de Passo Fundo.

• Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)  2010 – 
orientações às escolas que aderiram a Olimpíada -  22 escolas inscritas;

• Olimpíada Brasileira  de  Língua  Portuguesa  –  orientações  às  escolas  que 
aderiram a Olimpíada – 18 escolas inscritas;

• Participação nas festividades do dia das mães em diversas escolas;
• Participação junto às escolas do concurso  de oratória JCI. 

AÇÕES DO NÚCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL - 2010

1. Visitas pedagógicas  às  escolas  da  rede,  objetivando  fomentar  o  diálogo 
constante  com  as  escolas  e  visando  também  as  devoluções  e  ajustes  dos 
calendários escolares (1a. versão) – abril e maio;

2. Visitas de apoio teórico-metodológico para anos iniciais nas escolas: Benoni 
Rosado; Fundação Educacional do Menor, Lions Clube Passo Fundo Norte e 



Fredolino Chimango;
3. Elaboração de aproximadamente 1.500 Certificados do Programa de Formação 

Continuada do ano de 2009 – Ensino Fundamental e Educação Infantil;
4. Participação nas reuniões mensais ordinárias e extraordinárias no CONER – 

Conselho de Ensino Religioso – na primeira quinta-feira de cada mês, turno da 
manhã;

5. Participação nas reuniões do GAER – Grupo de Apoio do Ensino Religioso – 
3a e 4a. quintas-feiras de cada mês;

6. Orientações para os coordenadores das escolas em reunião dia 23 de março, 
quanto a Provinha Brasil – Testes 01 (2010) e 02 (2009);

7. Programa Nacional do Livro Didático – PNLD – participação, de 24 a 26 de 
maio, em Curitiba/PR,  Seminário: Escolha do Livro Didático;

8. Encontros com as assessorias externas do Programa de Formação Continuada 
Re (significando saberes) dos anos iniciais e finais;

9. Reuniões para estudos e planejamento na coordenadoria todas as quintas-feiras 
com todos os coordenadores  internos;

10.Contratação de assessoria externa para a formação continuada dos anos iniciais 
e finais;

11.Reuniões internas  do  núcleo  todas  a  s  segundas-feiras  com  os  respectivos 
coordenadores.

12.Assessoria na  implementação  da  Educação  Especial  na  Perspectiva  da 
Educação Inclusiva nas escolas : EMEF Profª Helena Salton, EMEF São Luiz 
Gonzaga, EMEF Benoni Rosado, EMEF Sto Antônio, EMEF Urbano Ribas, 
EMEF Leão Nunes de Castro;

13.Análise das segundas versões dos calendários escolares, projetos de formação 
continuada e planos de estudos ;



AÇÕES DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL - 2010

− 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:

Semanalmente, na EMEF Cohab Secchi, às quartas-feiras (tarde);

Quinzenalmente, na EMEF Padre José de Anchieta, às quartas-feiras (manhã);

− 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);

− Atualização dos e-mails das escolas da rede municipal;

− Orientação para o acesso dos e-mails; 

− Levantamento das escolas que receberam laptop do MEC/PROINFO destinados às 
salas de recursos, para Instalação de softwares educacionais;

− Agendamento  para  atendimento  nas  escolas  visando  solucionar  problemas  de 
hardeware (CTEC) e software (Héber – monitor da UPF)

 
INSTALAÇÃO  DOS  LABORATÓRIOS  DE  INFORMÁTICA  DO 
MEC/PROINFO

Infra-estrutura para os laboratórios das escolas da rede municipal de Passo Fundo



− Instalação de quatro laboratórios de informática MEC/PROINFO, nas escolas
EMEF SENADOR PASQUALINI
EMEF COHAB SECCHI
EMEF ARLINDO DE SOUZA MATTOS
EMEF NOTRE DAME;

− Levantamento das escolas que necessitam grades  nos laboratórios de informática 
e salas de recursos – entregue para o setor financeiro;

− Levantamento  das  escolas  que  necessitam  de  rede  elétrica,  com o  parecer  do 
engenheiro elétrico da STMUS – aguardando layout e memorial descritivo;

− Levantamento das escolas que necessitam de bancadas para os computadores – 

aguardando metragem do engenheiro elétrico da STMUS



AÇÕES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 2010

• 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 Continuada da SME – certifica em 40horas e está 
organizado em diferentes grupos conforme as funções desempenhadas pelos 
profissionais das EMEIs, conforme consta a seguir:

• Professores e  Recreacionista  Cooperados:  oferece  formação  nas  áreas  de 
Matemática, Sociedade e  Artes para  295 professores e 26 diretoras;

• Assistentes de Educação Infantil: oferece formação para 35 assistentes;

• Diretoras de EMEIs: oferece formação para 26 diretoras das EMEIs;

• Seminários: 02  seminários no ano atingindo a todos os profissionais (356) 
que atuam na educação infantil.

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

• Assessoria técnico-pedagógica  às  escolas  através  de  visita  in  loco, 
participação de reuniões de formação – 36 momentos;



NÚCLEO CEMAE

 CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO EDUCANDO

           O Centro Municipal de Atendimento ao Educando CEMAE, é o núcleo da Coordenadoria 
de  Educação  responsável  pelos  atendimentos  clínicos  e  educacionais  especializados  da  rede 
municipal de ensino.

          O centro  é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e SMS, constituída por 
uma  equipe  multidisciplinar,  prestando  atendimento  à  alunos  com  necessidades  educativas 
especiais, bem como a seus familiares.

      Até a presente data foram realizados  1.430  atendimentos a alunos e familiares  da rede 
municipal  de  ensino,  nas  seguintes  especialidades:  fonoaudiologia,  psicologia, 
psicomotricidade,otorrinolaringologia, neurologia e psiquiatria


