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EDUCAÇÃO
INCLUSÃO DIGIT ALCapacitação de

merendeiras e
auxiliares gerais
As merendeiras não foram
esquecidas em 2010. Também elas
realizaram capacitação coordenada
pela nutricionista Michele.
Receberam orientações sobre o
manejo e armazenamento
adequados da merenda escolar,
limpeza e higienização da cozinha
e pessoal, orientações sobre a
importância dos alimentos além da
Adequação da merenda a realidade
local e sobre a aquisição de
utensílios para cozinha. Tudo para
a fim de melhor atender a todos os
alunos.
Além da capacitação centralizada
elas receberam mensalmente a
visita nas escolas da nutricionista
possa fazer o acompanhamento das
reais necessidades de cada escola
e orientar a organização dos
trabalhos na escola.

IV Gingana de
Matemática

Numa promoção da Secretaria de
Educação de Águas Mornas acon-
teceu no dia 25 de novembro em
parceria com as Escolas da rede
Municipal a IV GINCANA DE MA-
TEMÁTICA. O principal objetivo
deste evento é proporcionar formas
diferentes de superar dificuldades e
estimular o interesse dos alunos pe-
los conteúdos de matemática, va-
lorizando o aluno como agente prin-
cipal do processo ensino aprendi-
zagem.

A Secretaria Municipal de Edu-
cação distribuiu neste ano na
rede para a Educação Infantil
140 kits e para as Séries Inici-
ais do Ensino Fundamental 200
kits escolares contendo cader-
nos, caneta, lápis, borracha,
lápis de cor, hidrocor, tesoura,
régua, cola, caderno de dese-
nho e agenda personalizada.
Além do material escolar a Se-
cretaria distribuiu também um kit
de uniforme para cada uma das
crianças, ou seja, foram distri-
buídos 340 kits contendo: 1
mochila, 2 camisetas, 1 regata,
1 calça, 2 bermudas e 2 pares
de meias.

Material Escola
e Uniformes
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Incentivo à
Leitura

Dentre os projetos desenvolvidos
para incentivo a leitura destacamos
a “Arca da Leitura” que é uma
iniciativa da Secretaria Municipal
de Educação em parceria com a
Biblioteca Municipal Orival Augusto
Lehmkuhl. O Projeto é permanente
em nossas escolas e tem como
objetivo central, despertar o inte-
resse pelas histórias, pela leitura e
pelo autor, criando um momento
mágico e cheio de encantamentos.
A arca da leitura viaja de escola
em escola fazendo a alegria das
crianças que esperam ansiosas
pelas novidades.
Em 2010 foram adquiridos mais de
mil novos livros que foram distribu-
ídos para as escolas, foram para o
acervo da biblioteca ou que fazem
parte da arca da leitura.

Numa parceria com o Ministério das Comunicações foi
disponibilizado na Biblioteca Pública Municipal “Orival
Augusto Lehmkuhl”.
O objetivo principal dos telecentros é promover o
desenvolvimento social e econômico das comunidades
atendidas, reduzindo a exclusão social e criando
oportunidades aos cidadãos.
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 além, é claro de mobiliários adequados. Tudo
isso, visando a inserção do cidadão na sociedade da
informação por meio da utilização de ferramentas de TICs
– Tecnologias da Informação e Comunicação, para que
possamos reduzir a exclusão digital e social.
O telecentro é de acesso ao publico e em 2010, além de
cumprir esta função proporcionou curso de informática básica, baseada em Linux para dezenas de pessoas.

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS – Também as escolas municipais receberam este ano laboratórios de informática para serem
utilizados no processo ensino-aprendizagem. Os laboratórios vieram do MEC e a Secretaria Municipal de Educação entrou com a estrutura.
A escola Municipal Santa Cruz da Figueira recebeu 17 terminais e as Escolas Municipais Fazenda Ressurreição, José Loffi e Santa Isabel receberam 5
terminais de computadores todos com impressoras sendo que, o de Santa Cruz da Figueira possuem também acesso a Internet.
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Durante este ano foi oferecido Curso de Formação Continuada para os professores
da rede municipal. Os cursos aconteceram no período de fevereiro a novembro
sob a coordenação do Secretário Mário Fernandes, com o auxílio das
Coordenadoras Pedagógicas: Nívia Cristina Garcia Vieira e Marleide Ferreira
Broering Vargas e Lauci Mees.
A Formação Continuada para Educadores teve como objetivo capacitar
Professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental que atuam nas escolas
municipais, oferecendo suporte à ação pedagógica, contribuindo aprofundando
os conhecimentos relacionados avaliação e registro, produção textual, avaliação
do processo ensino aprendizagem, a importância dos jogos pedagógicos,
implantação do plano municipal de educação: perspectivas e dificuldades de
aprendizagem. Foram ao todo 80 horas de capacitação distribuídos durante o
ano letivo.
Para o próximo ano tem-se a possibilidade de fazer uma parceria com a UFSC
– Universidade Federal de Santa Catarina para a partir de 2011 realizar as
capacitações dos professores.

Formação Continuada
para Educadores

PROVINHA BRASIL
Em parceria com O MEC a Secretaria de Educação realiza a Avaliação
da Alfabetização Infantil - Provinha Brasil que é aplicada no início e ao
término do ano letivo, com o intuito de auxiliar professores e gestores
a monitorarem os processos e resultados da alfabetização oferecida
nas escolas públicas. Participam dela os alunos matriculados na 2ª
série do Ensino Fundamental. Confira os resultados de 2010.
A partir dos resultados dos alunos é feito um diagnóstico para identificar
as habilidades que os alunos já dominam e as que eles ainda
necessitam adquirir ou consolidar. De acordo com o nível em que
cada aluno está existem sugestões de atividades para que os
professores possam reorganizar sua prática pedagógica a fim de
contribuir para que os alunos atinjam os níveis desejados, ou seja,
possam desenvolver habilidades mais complexas.

Para os profissionais da Secretaria
de educação de Águas Mornas a
aprendizagem escolar deve ser um
processo prazeroso.
A maioria das crianças passa por ele
de modo natural, porém quando ocorre
algum problema na aprendizagem,
estes podem causar grandes
transtornos na vida da criança. Por
este motivo as escolas contam com o
Apoio Pedagógico, psicológico,
fonoaudiológico e sócio familiar para a
efetivação do trabalho pedagógico de
qualidade. Sempre que é detectada
alguma dificuldade pelo professor o
aluno é encaminhado para um dos
serviços que vai do reforço escolar
aos serviços especializados de
psicologia e fonoaudiologia.

Serviço de
Apoio

Pedagógico
O transporte escolar, um dos principais serviços prestados a comunidade
escolar passou em 2010 por manutenção, readaptação, vistoria oficial,
teste de emissão de gases poluentes sendo todos aprovados e agora
possui também seguro de vida para todos os alunos transportados.
A Capacitação dos motoristas também foi uma ação que visou melhorar o
atendimento e segurança do transporte escolar. A capacitação de motoristas
ocorreu nos dias 3,4,5,8 e 9 de fevereiro.
O município oferece aos alunos transporte escolar feito pelos ônibus,
micro-ônibus e kombis totalizando aproximadamente 800 alunos atendidos
das esferas municipal e estadual. Ao todo são 09 veículos que fazem o
transporte dos alunos
Além do transporte de alunos dentro do município o município oferece,
ainda, passes escolares para aproximadamente 100 alunos que freqüentam
Cursos Técnicos e Cursos Superiores no período diurno.
Já para os alunos que freqüentam estes cursos no período noturno é
oferecido um ônibus que leva e trás cerca de 50 alunos para as
Universidades.
Apesar de não ser obrigação da Prefeitura aplicar recursos financeiros em
Ensino Médio, Ensino Técnico/Profissionalizante e Superior Águas Mornas
investe pesado nesta área, são investidos cerca de R$ 10.00,00 (dez mil
reais) por mês com estas ações.

Transporte Escolar
e Capacitação de

Motoristas


