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PROGRAMA ESCOLA EM DIA 
GARANTE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES

SEMANA PAULO FREIRE

A Secretaria de Educação, através do Centro de Formação de 
Professores Clarice Lispector, organizou uma semana de ho-
menagem ao centenário do Educador e Filósofo Paulo Freire, 
no mês de agosto. Os profissionais da rede municipal foram 
brindados com palestras que evidenciaram o pensamento de 
Freire sobre Educação.

Agradecemos a generosidade dos docentes Dra. Luciana Saul 
e Dr Thomas Holesgrove,  Dra Ana Maria Haddad Baptista, Dra 
Alcielle dos Santos , Dr Jason Ferreira Mafra, Dr Antonio Fer-
nando Gouveia Silva e Dra Marta Regina Paulo da Silva, que 
se dispuseram a contribuir com os profissionais de Santo An-
dré, em um passeio rico pelos diversos cenários que os pensa-
mentos de Freire nos faz percorrer. Do olhar para a formação 
na infância, à educação de adultos, a perspectiva freireana se 
apresentou em todas as vertentes, incluindo a dialogicidade, a 
ética e a estética nesse mergulho em que todos foram convi-
dados a revisitar nosso grande educador Paulo Freire. 

Cleide Bochixio
Secretária de Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL
TEM PAPEL FUNDAMENTAL NO 
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS

HOMENAGEM MARCA OS 
100 ANOS DE PAULO FREIRE, 
PATRONO DA EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL 
AVALIA APRENDIZAGEM

GERÊNCIA DE CONTAS 
NA EDUCAÇÃO

Três veículos totalmente equipa-
dos e profissionais especializados 
em realizar intervenções preven-
tivas e corretivas nas mais de 100 
escolas municipais da cidade. 

Trabalhar a primeira infância em 
meio à pandemia trouxe grandes de-
safios. Neste cenário, o vínculo fami-
liar foi de extrema importância e se-
gue neste processo de retomada.

Com aproximadamente 3.500 aces-
sos de professores da rede municipal, 
o evento pedagógico virtual, dedica-
do a um dos maiores educadores do 
Brasil, foi um verdadeiro sucesso. 

Com o objetivo de avaliar o desempe-
nho dos alunos, a Secretaria de Edu-
cação tem realizado avaliações diag-
nósticas com questões que envolvem 
diversas áreas de conhecimento. 

O Conselho oferece orientações e 
contribui no dia a dia das unidades 
escolares, proporcionando maior 
organização no uso dos recursos fi-
nanceiros e na prestação de contas. 
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PROGRAMA ESCOLA EM DIA 
GARANTE MANUTENÇÃO 
DAS UNIDADES

As unidades de ensino serão di-
vididas em regiões, para que 
cada van atenda em média 35 
escolas. A equipe é composta 
por um motorista e seis profis-
sionais que realizarão reparos 
hidráulicos, elétricos, entre ou-
tras situações emergenciais.

O programa, que integra o Qualieducação, tem foco em ma-
nutenções itinerantes nas escolas, a partir da disponibilização 
de três vans totalmente equipadas e de profissionais espe-
cializados para realizar intervenções preventivas e corretivas 
nas mais de 100 escolas municipais da cidade. 

CLIQUE PARA VOLTAR
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HOMENAGEM MARCA OS 
100 ANOS DE PAULO FREIRE, 
PATRONO DA EDUCAÇÃO

Com aproximadamente 3.500 acessos de professores da rede 
municipal, o evento pedagógico virtual, dedicado a Paulo Frei-
re, um dos maiores educadores do Brasil, foi um verdadeiro su-
cesso. A homenagem da Secretaria de Educação teve uma se-
mana inteira de atividades sobre a obra e legado do patrono da 
educação, incluindo diversos eventos online, como espetáculo 
teatral e palestras com a participação de profissionais que es-
tudam com profundidade a pedagogia freiriana e utilizam essa 
metodologia em suas trajetórias pessoais e profissionais.
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CLIQUE PARA VOLTAR

CLIQUE AQUI 
E ASSISTA AOS NOSSOS ENCONTROS

https://www.youtube.com/channel/UCfcP-xVvLMMEjPBhjEDBhnw


Com o objetivo de avaliar o desempenho dos alunos do 2º ao 5º 
anos do Ensino Fundamental do município, a Secretaria de Edu-
cação tem realizado avaliações diagnósticas com questões que 
abordem as habilidades essenciais das quatro áreas do conhe-
cimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e 
Ciências da Natureza. A iniciativa é considerada grande aliada 
dos professores na identificação das fragilidades nos saberes.

CLIQUE PARA VOLTAR

3ENSINO FUNDAMENTAL 
AVALIA APRENDIZAGEM

As provas são apresentadas no formato digital, 
via Plataforma iClipe. “Estamos falando da 
geração da tecnologia. Durante o ensino 
remoto nós também usamos recursos 
com equipamentos eletrônicos, en-
tão essa continuidade no ambien-
te escolar é natural. Para nós, pro-
fessores, conseguir acompanhar 
os processos de ensino e avaliar o 
avanço de nossos alunos nos aju-
dará a alcançar as metas do Plano 
Municipal de Educação de nossa ci-
dade”, destacou a professora Melis-
sa dos Santos Quintal Magalhães, da 
Emeief Fernando Pessoa, no Jardim Stella.  

Este trabalho diagnóstico conta com a lide-
rança da Profª Drª Maria Inês Fini - reco-

nhecida profissional em avaliação da Edu-
cação Básica e em análises estatísticas, 
bem como em tecnologia de informação 
e comunicação educacionais.



EDUCAÇÃO INFANTIL
TEM PAPEL FUNDAMENTAL NO 
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS

“Para alinhamento das propostas peda-
gógicas, na época do ensino remoto, os 
pais se mantiveram próximos da nos-
sa equipe, participando de grupos 
por Whatsapp e redes sociais, por 
exemplo. Atualmente realiza-
mos reuniões semanais com as 
famílias como forma de estrei-
tar o relacionamento e acompa-
nhar as crianças em suas rotinas. 
Com isso, o objetivo é descobrir-
mos juntos o que é possível ser 
feito para o bem estar de todos, da 
melhor maneira possível”, explica a 
diretora Carla Regina Nunes Campos, 
da creche Henfil, no Jardim Santo André. 

O ensino infantil (0 a 3 anos) tem papel fundamental no desen-
volvimento de nossas crianças. Trabalhar a primeira infância em 
meio à pandemia trouxe um grande desafio para a rede munici-
pal. Neste cenário, o vínculo familiar foi de extrema importância 
durante o ensino remoto e segue  neste processo de retomada.

Vale destacar que em todas as unidades 
de ensino municipais os cuidados e pro-

tocolos de segurança e saúde seguem 
com foco no uso de máscara, higie-
nização das mãos das crianças, afe-
rição de temperatura e receptivo das 
famílias na entrada dos alunos, entre 

outras medidas. 

CLIQUE PARA VOLTAR
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GERÊNCIA DE CONTAS 
NA EDUCAÇÃO

O Conselho de Escola é uma empresa privada, composta pela 
sociedade civil com personalidade jurídica própria, sem fins 
lucrativos, vinculado a cada unidade escolar municipal. A Se-
cretaria de Educação celebra convênios com os conselhos das 
unidades municipais de ensino para execução do Projeto de 
Descentralização Financeira da Secretaria de Educação, de-
nominado “Gestão Democrática da Educação”. 

A Gerência de Contas da Gestão Democrática da Educação 
tem oferecido orientações voltadas às equipes gestoras, con-
tribuindo no dia a dia das unidades escolares e proporcio-
nando maior organização no uso dos recursos financeiros e 
na prestação de contas das escolas da cidade. “Entendemos 
que a direção das escolas tem diversas demandas diárias e 
que essa tarefa financeira pode ser um fardo, se não for devi-
damente compreendida. Nossa equipe está empenhada em 
trazer cada vez mais cursos e formações visando capacitar a 
gestão administrativa da unidade escolar e do Conselho de 
Escola para que esse processo de execução se torne cada vez 
mais natural e simples”, pontua Fernando França Caiado, Ge-
rente de Contas da Gestão Democrática da Educação.

CLIQUE PARA VOLTAR
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