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SECRETARIA MUNICIPAL de EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA e TECNOLOGIA

GABINETE
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 
Unidades Escolares
1  -  A  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Ciência  e 
Tecnologia, para um melhor acolhimento de todos os 
servidores, solicita que evitem entregar documentos em 
horário  de  almoço  para  que  possamos  oferecer  a 
atenção que todos merecem.
2-  Informamos  às  gestoras  das  escolas  da  Rede 
Municipal, que a carga horária dos dinamizadores é de 
nove  períodos,  quando  trabalharem  por  40  h, 
respeitando a legislação vigente.
3 – Os professores que trabalham em outras redes de 
ensino  deverão  participar  do  planejamento  em  seu 
horário  de  trabalho.  Ou  seja,  respeitar  o  horário  de 
trabalho  no  município.  A  rede  Municipal  não  está 
liberando seus servidores. 
4 – A SEMECT já está funcionando no 2º e 3º andares 
do  prédio  da  Papelaria  Tributária.  Nesse  período  de 
transição, enquanto aguardamos a instalação das linhas 
telefônicas,  o  contato  pode  ser  feito  pelos  celulares: 
8551 8184 / 8474 9457 / 8469 8254 / 8469 2221

Atenção! Solicitamos  que  seja  encaminhada  à 
SEMECT/Direção de Educação, planilha com horário 
e  período  de  trabalho  da  Gestora  da  escola  e 
Coordenadora  Geral  e  Coordenadores  Pedagógicos. 
Exemplo:
Escola Municipal ---------------------------------------
Nome  da  Gestora/Coordenadora 
Geral/Coordenadora Pedagógica------------------------

Horário de Trabalho
2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª 

feira
Matutino
Vespertino
Noturno
5- Comunicamos às escolas que no momento não serão 
liberadas  aulas  de  reforço  para  alunos  que  estão  em 
processo de alfabetização.  Os professores  trabalharão 
com  seus  alunos  e  no  final  do  bimestre,  caso  haja 
necessidade,  deverão  ser  elaborados  projetos 
detalhados  que  serão  orientados  em  tempo  oportuno 
pelo departamento pedagógico.

Gerência Pedagógica 
Anos Inicial 
Unidades Escolares
Atenção gestores,  coordenadores e professores dos 
anos  iniciais! Informamos  que  a  apostila  do  tema 
Identidade será entregue nos dias 27/01 e 28/01, quarta 
e quinta feira. Trazer um pen drive.
Anos Finais 
Unidades Escolares

• Comunicamos que no dia 15/06/2010 será 

aplicada nas Escolas Municipais uma Avaliação/SEMECT 
para  os  alunos  do  6º  ao  9º  anos.  Esta  Avaliação  será 
contextualizada e interdisciplinar abordando todas as áreas 
do  conhecimento  e  valendo  40  pontos  (nota  para  o  2º 
bimestre).  O  professor  deverá  apenas  citar  a 
Avaliação/SEMECT  no  Planejamento  Anual 
(Sustentabilidade e Trânsito). Voltamos a afirmar que não é 
necessário elaborar um projeto para tal, pois se trata de uma 
Avaliação e não um projeto.

• Lembramos  aos  professores  de  Educação  Física, 
que:  1-  Deverão  registrar  suas  aulas  em  um 
caderno de Planos.  Este caderno será vistado pela 
Coordenação Pedagógica da Escola e da Secretaria. 
2-  Deverão  solicitar  um caderno  para  o  aluno,  e 
que este seja especifico de sua disciplina, pois os 
alunos farão avaliação bimestral.

Está em anexo o cronograma de visitas da Editora Saraiva 
para  negociação  do  livro  de  Inglês,  Get Together, para 
alunos dos Anos Finais (6º ao 9º anos). O valor do livro é 
de  R$25,00. A escola fica responsável em avisar os pais 
dos alunos e combinar diretamente com o representante a 
data de retorno deste.

Gerência de Projetos – Livros Didáticos
Unidades Escolares
Avisamos  a  todas  as  Unidades  Escolares  que  estamos 
aguardando a entrega dos Livros Didáticos (livros velhos 
do 1º ao 5º anos) na antiga SEMECT (trazer o quantitativo 
de  livros  devolvidos  por  escrito  com  identificação). 
Entregar nos dias 27/01 e 28/01/2010 (quarta e quinta feira) 
das 8h às 11: 30min. e das 13:30min. ás 16:30 min. Favor 
trazer ajudantes para descarregá-los. Entrar pelo  Teatro 
Municipal (perto do barzinho), pois  serão guardados no 
antigo almoxarifado da Fernanda.
Obs: Em resposta à solicitação dos gestores de verificar a 
possibilidade de buscar  os  livros  nas  unidades  escolares, 
concluímos que ainda não podemos atendê-los devido ao 
transporte  que  possuímos:  apenas  1  caminhão  e  este  se 
encontra à disposição da manutenção, que realiza trabalhos 
emergenciais nas escolas.

Estatística - Bolsa Família/Projeto Presença.
Unidades Escolares
ANEXO  URGENTE! Senhores  Diretores,  preencher  o 
formulário  de  cadastro  para  atualização  dos  dados  e/ou 
dados novos (anexo), entregar dia 29/01/2010.

CEMAD 
Unidades Escolares
Acontecerá no Centro Municipal de Apoio ao Deficiente – 
CEMAD nos dias 25/01 a 29/01 nos períodos matutinos e 
vespertinos,  uma  capacitação  para  as  Professoras  de 
Recursos que atuam nas Unidades Escolares.
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