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SECRETARIA MUNICIPAL de EDUCAÇÃO, CIÊNCIA e 
TECNOLOGIA

GABINETE

DIRETORIA de EDUCAÇÃO
Unidades Escolares
Atenção! Uniformes
Senhores  Gestores,  a  quantidade  de  uniformes  solicitadas 
deverão conferir com a estatística do mês de janeiro. Não lançar 
número  de  alunos  a  mais  do  que  o  real.  Caso  haja  novas 
matrículas  informar  colocando  observações  na  ficha  de 
preenchimento. Percebemos também diferenças no quantitativo 
de camisetas,  short  e short  saia  (escolas  do 1º ao 5º ano),  as 
escolas que já fizeram a prova favor procurarem o departamento 
para fazerem a correção. Reafirmamos ainda  a necessidade de 
que seja cumprido o prazo e horário de recebimento e devolução 
da prova dos uniformes, para que não haja transtorno.

Gerência de Ensino – Inspeção Escolar
Unidades Escolares
Professor  para   documentar  as  oficinas  pedagógicas  proceda 
como orientações abaixo:

• Lançar o dia na freqüência e riscar.
• Lançar  o  dia  nos  conteúdos  e  escrever:  Oficina 

Pedagógica Pólo (na qual participou), na E. M. (nome 
da Escola Pólo). 

Anos Finais – Formação Continuada
Encontra-se  aberta  a  inscrição  para  o  curso  “Educação 
Significativa  em  Matemática  –  Descritores:  Teoria  e  Prática 
Pedagógica.”  A  inscrição  deve  ser  feita  no  Centro  de 
Formação 3902 1183. O curso ocorrerá às quartas feiras, de 19h 
até 22h com início dia 03 de março de 2010.

ESTATÍSTICA – Bolsa Família / Projeto Presença
Unidades Escolares
Urgente!  Senhores Gestores,  seus dados já  foram atualizados 
e/ou cadastrados ao Projeto Presença. Procurar o Departamento 
para  maiores  esclarecimentos  quanto  à  senha  e  a 
operacionalização da freqüência dos alunos. 
Em anexo, para conhecimento de vocês, a Instrução Operacional 
Conjunta  nº  01/2010  do  MDS/MEC/MS, que  estabelece  o 
calendário  de  2010  para  o  acompanhamento  das 
condicionalidades da Educação e da Saúde do Programa Bolsa 
Família e da outras orientações.
EDUCACENSO
Atenção!  Levantamento  dos  alunos  –  Movimento  e 
Rendimento.
Data prevista: Dia 10/03. Data solicitada pelo departamento: 
Dia 02/03.
Alunos com ID duplo – Data limite para entregar o ofício: Dia 
02/03. Procurar no departamento a listagem dos alunos com os 
mesmos dados e  com  ID diferente.  O  INEP quer excluir  do 
sistema para que o aluno fique com apenas  um ID. Faça uma 
pesquisa  minuciosa  e  certifique  se  é  o  mesmo  aluno,  se  for 
marque  com  um  X nos  dois  dados.  Se  forem  diferentes ou 
gêmeos, não assinale deixe em branco.  
Lembrete: Estaremos  no  Centro  de  Formação  prestando 
Assessoria para o Educacenso:
Dias: 22/02 mat/vesp -  23/02 mat/vesp -  24/02 mat/vesp - 
25/02  mat/vesp  -   26/02  vesp  -   01/03  mat/vesp  -   02/03 
mat/vesp.

Gerência de Projetos
AVISO:
1- Solicitamos à todas Unidades Escolares e CMEIs, que enviem 
para a  Gerência  de Projetos  até  o  dia  08/03/2010 os projetos 
elaborados  pela  própria  escola,  constando  de  título,  data  de 
início e término, objetivo principal e justificativa. Já os projetos 
por  adesão,  deverão  ser  agendados  com  antecedência  e 
esclarecendo o objetivo da adesão. Em relação às ações e datas 
comemorativas,  deverão  ser  repassadas  através  de  um 
cronograma anual, também seguindo a data acima citada.
 OBS: Favor desconsiderar este aviso, as escolas e CMEIs 
que já entregaram  na data estipulada anteriormente.
2- Aos responsáveis pelos livros didáticos, entregar na Escola 
Municipal  João Luiz  de Oliveira,  dia 24/02/2010 no matutino 
das 8h. às 11h.30min. todo restante de livros dos anos finais de 
6º  ao  9ºano  (favor  entregar  a  relação  por  escrito),  para  que 
possamos fazer um remanejamento. 
OBS:  Aproveitando  o  momento,  recolheremos  também  o 
restante de livros (novos) do PNLD antigo.
3-  Lembrete: Reunião  com  os  Gestores,  dia  23/02/2010  no 
auditório da SEMECT, 3º andar, às 9h.: “Projeto Samuzinho” 
Trazer o nome completo do aluno que irá representar sua escola 
neste projeto (alunos de 7 à 10 anos)
CONVITE:
1-  O  SENAF –  Serviço  Nacional  de  Formação  Profissional, 
oferece um “Concurso de Desenho”  criado com a finalidade de 
ampliar  a  conscientização  do  Meio  Ambiente.  O  tema  é: 
“Natureza”.  Será  realizado  um  sorteio  de  um  “MP3” 
incentivando  os  jovens  a  participarem  do  Concurso.  Será 
também oferecida uma bolsa de estudos parcial para o melhor 
desenho de cada escola. O sorteio do “MP3” será realizado no 
dia 06/03/2010 no SENAF às 14h. com a participação de todos 
que tiverem interesse de acompanhar. A escolha dos melhores 
desenhos  que  receberão  bolsas  parciais,  será  realizado  pelos 
colaboradores do SENAF, porém a escolha dos melhores  de 
cada escola, será feita por pessoas da própria escola, e enviadas 
para a SEMECT (Stela). 
OBS: Ver  anexo,  reproduzir  para  alunos  que  interessar  em 
participar. O desenho será confeccionado no verso da folha e 
entregue no dia 03/03/2010.

INSPEÇÃO ESCOLAR
Unidades Escolares
Atenção! Entrega da ficha de cadastro EJA até o dia 01/03/2010 
segunda feira. Impreterivelmente!

DIRETORIA de CIENCIA e TECNOLOGIA
Laboratório do Proinfo
Unidades Escolares
Comunicamos que a entrega dos laboratórios de informática do 
Proinfo está prevista para o mês de março, conforme informação 
da  empresa  Positivo,  em  Curitiba  (41  –  3239  7788). 
Esclarecemos  ainda  que,  qualquer  alteração  na  data  será 
comunicada por este informativo.

OUVIDORIA
Reflexão: 
O jogo da vaidade não interessa a ninguém. O mais importante é 
o trabalho em equipe.   Prof. Walter Mendonça.
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