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Alimentação

Escolar de
Qualidade

Atualmente, o Programa de
Alimentação Escolar atende nas
escolas municipais de Águas Mornas
285 crianças. A merenda oferecida
às crianças segue as normas
estabelecidas pelo Ministério da
Educação. Por isso, na escola, elas
recebem no mínimo 15% das
necessidades diárias de nutrientes,
através de cardápios diversificados
que contemplam alimentos dos
diferentes grupos alimentares como
construtores, reguladores e
energéticos, priorizando
semanalmente os seguintes itens:
Feijão, Leite integral, Frutas, Vegetais,
Carnes – oferecido no mínimo duas
carnes diferentes por semana
(exemplo: carne de frango, carne
bovina).

Na Rede Municipal de Ensino as
crianças que apresentam
dificuldades de aprendizagem e/
ou com baixo rendimento escolar,
são encaminhadas depois de
diagnosticadas por equipe
pedagógica composta por
professores, fonoaudióloga,
psicóloga e médicos com
participação da família para o
APOIO PEDAGÓGICO. O
APOIO PEDAGÓGICO é
oferecido na Secretaria de
Educação para as escolas
Isoladas do interior do município e
na Escola de Santa Cruz da
Figueira para os alunos daquela
escola.

Crianças com
dificuldade de

aprendizado
são assistidas

Formação para
os Educadores
A Secretaria de Educação promo-
veu durante o ano letivo Curso de
Formação Continuada para Edu-
cadores da Educação Básica para
os professores da rede e também
para os professores das Escolas
de Educação Básica Coronel An-
tônio Lehmkuhl e Conselheiro
Manoel Philippi. O evento aconte-
ceu no período de março a no-
vembro e atingiu aproximadamen-
te 100 profissionais da educação.
A formação continuada teve o ob-
jetivo de capacitar os professores
e atualizar conhecimentos.

A Prefeitura Municipal de Águas Mornas
em parceria com a secretaria de
educação, criou um programa
fonoaudiológico que visa atender as
alterações de leitura e escrita e déficit de
atenção dos alunos das escolas
Municipais.
A interação entre o professor e o
fonoaudiólogo é fundamental no
tratamento dos distúrbios de
comunicação e/ou dificuldades de
aprendizagem. Pois muitas vezes é o
professor quem primeiro observa e
detecta o distúrbio de comunicação e/
ou dificuldades de aprendizagem. E,
através da orientação com a família,
encaminha o aluno para o fonoaudiólogo.
O Fonoaudiólogo por sua vez, avalia
diagnostica e trata as alterações de
aprendizagem.
Os atendimentos na prefeitura de Águas
Mornas acontecem semanalmente
com duração de 30 minutos cada
sessão. A demanda de pacientes
compete a toda a rede escolar.

Fonoaudióloga

Melhorias no Transporte Escolar

Em 2009 dos cerca de 1.300 alunos matriculados em Águas
Mornas, 900 utilizam o transporte escolar. A grande maioria de
alunos da rede estadual. É o maior investimento da Educação

do município.
O investimento previsto para este ano entre carros terceirizados e
transporte próprio é muito alto. Para se ter uma idéia só os terceirizados
devem consumir cerca de R$ 250.000,00 dos cofres da Prefeitura.
Fora isto ainda temos cinco ônibus, dois micro-ônibus e duas kombis
que fazem o transporte de alunos. Este carros têm custos com
combustível, manutenção, motoristas, licenciamento, entre outras
despesas fixas.
Apesar disto o Estado só repassará este ano cerca de R$ 240.000,00
para ajuda no transporte de seus alunos.
Para regularizar definitivamente o serviço de transporte escolar a
Prefeitura está cumprindo todas as determinações legais: ampliou o
terceirizado, ampliou uma linha para a comunidade da Fazenda
onde até o ano passado o ônibus chegava o transporta 100 crianças
e contratou seguro de vida para os alunos.
Sabe-se que ainda temos uma algumas melhorias como dar condições
dos alunos, principalmente os mais distantes viajarem sentados. Esta
é uma meta difícil mais será perseguida durante os próximos anos.

Entre as melhorias destacam-se: Em parceria com a Prefeitura de São Bonifácio, a prefeitura de Águas
Mornas disponibiliza um ônibus para transportar os universitários do município para Florianópolis

(SC-431/Rio Salto/Santa Cruz/Vargem Grande/Águas Mornas).

Garantia de Acesso e Permanência do Educando no Ambiente Escolar

Telecentro Comunitário possibilita
acesso dos alunos à Informática
A Prefeitura de Águas Mornas,
através da Secretaria de Educação,
Cultura e Desporto e em parceria
com o Ministério das
Comunicações está disponibilizando
na Biblioteca Pública Municipal
“Orival Augusto Lehmkuhl” um
TELECENTRO COMUNITÁRIO.
Entre as diversas atividades que
podem ser desenvolvidas no âmbito
da inclusão digital pela comunidade
local, no Telecentro, destacamos as
seguintes:

· Uso dos equipamentos;
· Acesso à internet;
· Cursos de informática básica;
· Curso de navegação na internet;
· Uso preferencial de softwares
de plataforma aberta e não
proprietária, conforme as
diretrizes do Governo Federal;
· Realização de oficinas de
capacitação e oficinas diversas
que possam utilizar as TICs
disponíveis no telecentro;
· Produção e compartilhamento
de conhecimento coletivo

INCLUSÃO DIGIT AL

(conteúdos produzidos a partir
das capacitações);
· Realização de atividades sócio-
culturais para mobilização social
e/ou divulgação do
conhecimento;
· Oficinas de alfabetização digital.

O Telecentro conta com 10 terminais
de computadores para uso do público
e um para uso do monitor (todos
com acesso a internet), uma

impressora e um projetor de
multimídia.

Outra conquista são os
laboratórios do PROINFO que
serão instalados nas Escolas
José Loffi, Santa Isabel e
Fazenda Ressurreição.
A escola Santa Cruz da Figueira
também recebeu laboratório.
Outras escolas receberão
durante o ano letivo de 2010.

TELECENTRO na Biblioteca Municipal Orival Augusto Lehmkuhl

Pela primeira vez alunos da rede municipal foram beneficiados com
uniformes escolares.

Creche Municipal Beija-Flor
Em 30 de abril de 1997 através da Lei Nº 527/97 foi criada a Creche
Municipal Beija-Flor atendendo a Lei nº 9.394/96. Deu-se inicio ao
funcionamento da creche com 2 professores e 1 auxiliar de serviços gerais,
atendendo 19 crianças de 06 meses a 06 anos de idade. Atualmente estamos
atendendo 101 (cento e uma) crianças entre 4 meses a 06 anos de idade.
As turmas estão dispostas da seguinte forma: Berçário: (4meses a 1
ano) ; Maternal: (1 ano a 2 anos); Maternal 2: (2 a 3anos); Jardim: (3 a 4
anos); Pré I: matutino; Pré I: vespertino; Pré II:matutino; Pré II vespertino.

Hoje o corpo técnico-administrativo é composto por:
11 Professores: desses; 10 possuem graduação e especialização na área;
01 esta cursando a graduação, 01 Diretora; possui graduação  e
especialização em educação infantil e séries iniciais e graduação em educação
especial, 01 Orientadora pedagógica; possui graduação e especialização
em educação infantil e séries iniciais. 01 Assistente Social; formação especifica
na área. 01 psicóloga; formação especifica na área.  01 Fonoaudióloga
02 motoristas, 04 agentes de serviços gerais, 10 bolsistas, 04 cursando
nível superior e 06 cursando  o ensino médio.

INTERVENÇÃO SÓCIO FAMILIAR JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
A atenção do Serviço Social

está voltada á superação de
problemas de ordem sócio-
econômica e familiar. Esses fatores
atingem de forma significativa o
desempenho escolar da criança. O
Serviço Social se coloca como
parceiro do professor, pois o aluno
terá mais interesse pelas atividades
pedagógicas se forem atendidas
suas situações traumáticas
ocasionas por problemas de

dificuldades psicosociais e
econômicas. Crianças que
apresentam problemas relacionados
a conflitos familiares, a violência
doméstica, a carência econômica,
etc., tem mais dificuldade de
aprendizagem, reprovam com mais
facilidade, perdendo o interesse pela
Escola. Então, o trabalho técnico
profissional do assistente social na
Secretaria Municipal de educação
pretende promover a aproximação

da educação com a realidade social
através da intervenção familiar por
meios de instrumentais do Serviço
Social como a visita domiciliar,
entrevistas e parecer social.

Oferta de cursos
profissionalizantes para

jovens e adultos.

A atuação do município na área da
habitação está direcionada a
captação de recursos para a garantia
do direito humano e constitucional
de acesso a moradia digna das
famílias de baixa renda.
A Prefeitura Municipal vem
organizando um banco de
dados com informações de
famílias que necessitam acessar
o direito da casa própria. As
inscrições poderão ser feitas no

Complexo Educacional ou pelo
fone 3245-7033, se dirigindo a
Assistência Social.
Até o final deste ano a
prefeitura assinará contrato
com a Caixa Econômica
Federal para fazer o Plano
Municipal de Habitação. São
recursos do Governo Federal
R$ 28.970,00 com a
contrapartida de R$ 600,00
do município.

AÇÃO SOCIAL


