6. Divulgação de ações, programas, gastos e medidas adotadas na área
da educação durante a pandemia (Nota Técnica CTE-IRB nº 02/2020).

6.1 Informações sobre as ações de apoio à saúde física e mental dos
profissionais da educação.
Os professores e educadores da rede municipal de ensino recebem
atendimento psicológico como forma de apoio à saúde física e mental, este
atendimento acontece de forma presencial nas escolas com horário préagendado e tomando todas as medidas de proteção e quando necessário
atendimento pelo whatsapp.
Os profissionais da educação receberam vacina contra influenza,
mesmo que não tenha eficácia contra o COVID-19, reduz a chance de procura
por serviços da saúde por conta de uma gripe comum.
6.2 informações sobre o concursos novos e em andamento, contratações
temporárias,

regime

suplementares,

convocações

extraordinárias,

alterações nas jornadas de trabalho e afastamentos dos profissionais de
educação realizados em decorrência da Covid-19.
Informamos que não ocorreram nenhuma contratação temporária neste
período, as equipes de coordenação pedagógica estão suprindo a falta de
professores em licença maternidade e outros afastamentos neste momento. O
Concurso Público Edital nº 01/2020 foi suspenso por tempo indeterminado.
6.3 Informações sobre convênios, parcerias, acordos de cooperação,
contratações, adiantamentos e alterações contratuais, inclusive as
ligadas de forma indireta às atividades escolares, tais como equipes de
limpeza

adicionais

sanitários.

para

garantir

o

cumprimento

dos

protocolos

Não houve necessidade de realizar novos convênios, parcerias ou acordos de
cooperação, no entanto permanecemos com o repasse do Termo de
Colaboração com a entidade APAE onde os alunos de nosso município
continuam recebendo atividades e suporte remoto.
Já o Termo de Fomento realizado com a Associação dos Universitários,
com finalidade de auxiliar no transporte dos universitários foi temporariamente
suspenso por não haver aulas presenciais. O retorno do repasse será de
acordo com a necessidade de utilização do transporte para as entidades de
ensino, que deverá ser solicitado por meio de protocolo na prefeitura.
6.4 Informações sobre mudança na forma de contratação ou na gestão de
contratos e compras na área da educação.
Não houve mudança na forma de contratação ou na gestão de contratos
e compras na área da educação. Porém, vale ressaltar:


Os contratos referentes ao transporte escolar terceirizado estão

vigentes, porém os pagamentos suspensos, devido a não execução dos
serviços.


Os contratos referentes à aquisição de material didático para Educação

Infantil e material de inglês para o Ensino Fundamental estão vigentes. O
material de inglês foi adquirido conforme as matriculas existentes, pois o
mesmo está sendo utilizado para a modalidade de ensino remoto. O material
didático para a Educação Infantil foi adquirido para as turmas de Infantil IV e V,
ou seja, as apostilas do 1º e do 2º semestre, pois estas estão sendo utilizadas
nas aulas remotas, visto que essas turmas fazem parte da educação
obrigatória, contudo para as turmas de Infantil II e III foi adquirido somente a
apostila do 1º semestre, considerando que as mesmas não estão tendo aulas
remotas.


As compras na área de educação estão sendo realizadas normalmente

nas licitações vigentes e conforme as necessidades, sendo que para o

atendimento das medidas de prevenção contra o COVID-19 foi realizado o
Pregão Eletrônico nº 053/2020 para aquisição dos referidos itens.

6.5 Informações sobre a articulação entre as Secretarias da Educação e
as unidades de planejamento, fazenda e controle interno, considerando,
sobretudo, os impactos na arrecadação trazidos pela queda da atividade
econômica.
A Secretaria Municipal de Educação mantém contato direto com a
Secretaria de Finanças para acompanhar os impactos da redução da
arrecadação junto aos recursos vinculados a Educação, para equilíbrio assim
das despesas da mesma.
6.6 Informações sobre medidas adotadas em relação à alimentação
escolar, tais como distribuição de alimentos aos pais ou responsáveis
dos estudantes, uso de vouchers ou outras; critério para essa entrega, no
caso de a mesma não ser universal; formas de realização dos cadastros
dos estudantes beneficiados; e monitoramento de tais medidas.
Em 16 de abril de 2020, o Conselho de Alimentação Escolar (CAE)
reuniu-se com a Secretária de Educação e Cultura, com o intuito de analisar e
tomar as devidas providências em decorrência da Lei nº 13.987 de 07 de abril
de 2020, que autorizou a distribuição dos gêneros alimentícios da alimentação
escolar.
As entregas de kits de Alimentação, ofertados pela Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, neste primeiro momento foi seguido a relação de
alunos inscritos no Bolsa Família e vulnerabilidade social com parecer da
Assistente Social assim seguindo o Decreto nº4.443/2020. Em um segundo
momento conforme reunião realizada pelo CAE e regulamentada pelo Decreto
nº4.544/2020 a partir desde está sendo ofertado os Kits para todos os alunos
da rede municipal de ensino conforme interesse manifestado em momento
oportuno.

https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_4_1597260940
.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_4_1597261513
.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_4_1599741375
.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_4_1600282836
.pdf

6.7 Informações sobre estratégias para entrega dos conteúdos aos
alunos: ferramentas utilizadas para que possam acessá-los (rádio, TV,
aplicativo de celular, plataforma de vídeo na web, podcasts, impressos e
outros); periodicidade com que as atividades são transmitidas; ações
adotadas para garantir acesso, sobretudo dos alunos socialmente
vulneráveis, distantes das áreas urbanas ou com deficiência, aos
respectivos materiais pedagógicos.
Na Rede Municipal de Ensino de Nova Santa Rosa as atividades
remotas são ofertadas por meio de atividades impressas e livros didáticos. A
entrega do material segue um cronograma semana e ou quinzenal conforme
cada escola organizou.
Como ferramenta de apoio são utilizados grupos de whatsapp por turma
onde são encaminhados áudios e vídeos para complementar os conteúdos e
auxiliar as crianças no aprendizado. Para o controle da entrega e o
recebimentos dos materiais cada pai e ou responsável assina uma ficha de
registro do comparecimento e garantia de que todos os estudantes tenham
acesso ao material, caso haja o não comparecimento por parte do responsável,
a instituição de ensino juntamente com a equipe multidisciplinar toma as
medidas cabíveis para que esse aluno não fique desamparado com os
conteúdos.

https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_2_1597327609
.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_2_1597327643
.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_2_1597327675
.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_2_1597327740
.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_2_1597328006
.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_2_1597328040
.pdf

6.8 Informações sobre a adoção de atividades não presenciais nas redes
de ensino; medidas de acompanhamento e manutenção do vínculo alunoescola, visando à aprendizagem durante esse período, mesmo que
proporcionalmente inferior à esperada em condições normais de aulas
presenciais, e também para evitar o aumento do abandono e da evasão
escolar.
Diante do cenário epidemiológico atual e a grande responsabilidade
junto à comunidade escolar, se faz necessário traçar um Plano de Ação, de
caráter excepcional, considerando as orientações nacionais e estaduais, bem
como suas concepções pedagógicas e a realidade local. A aplicação do
referido plano é dinâmica, podendo ser atualizada conforme o surgimento de
novas informações e orientações. A Secretaria Municipal de Educação e
Cultura (SMEC), através do Departamento Pedagógico, ressalta que a ação
escolar, neste momento, deve garantir a qualidade e compromisso com o
desenvolvimento de todos e de cada um, ainda que tenham que esperar um
longo período para retornar as aulas presenciais. As atividades propostas
durante o período de isolamento, tem como objetivo atingir os estudantes com

dificuldade de aprendizagem significativa, que compromete a realização das
atividades remotas e consequentemente seu desenvolvimento intelectual,
considerando as condições tecnológicas, estruturais, emocionais, ausência
física do professor e as condições precárias de muitas famílias, nos faz pensar
na possibilidade de momentos presenciais, individual e de interação com um
mediador para diálogos, trocas e revisão das atividades remotas propostas
pelos professores da escola.
6.9 Informações sobre a criação de meios específicos para interação entre
profissionais das redes de ensino, além daqueles entre gestores
educacionais e pais ou responsáveis pelo aluno.
Os meios específicos utilizados para a interação entre os professores da
rede Municipal de Ensino foram as redes sociais, bem como por contato
telefônico. Entre os gestores educacionais e pais ou responsáveis pelos
estudantes, a interação se deu por meio de grupos de whatsapp criados por
turmas,

acompanhados

por

seus

professores,

com

o

objetivo

de

esclarecimento de eventuais dúvidas e para fins de obtenção de informações
acerca do andamento das atividades pedagógicas. Todos os pais e
responsáveis da rede Municipal tiveram o acesso a Palestra Ministrada através
do Programa União faz A Vida – Sicredi, já os pais dos alunos da Educação
Infantil tiveram uma palestra online ministrada pelo grupo OPPET conforme
material didático fornecido para esse grupo.
6.10 Informações sobre as ações de orientação e capacitação oferecidas
ao corpo docente e a todos os profissionais ligados à gestão da
educação, incluindo diretores de escola, coordenadores pedagógicos,
orientadores, supervisores e demais servidores da área afins e voltadas à
realização das atividades educacionais durante o período de fechamento
das escolas.
As medidas de distanciamento social adotadas em função da pandemia
de Covid-19 afetaram significativamente a dinâmica educacional. Nesse

contexto, o uso de recursos típicos da educação à distância tem sido, cada vez
mais, considerado uma alternativa para a continuidade dos processos de
ensino-aprendizagem, que precisam ser adaptados à nova realidade. Reuniões
técnicas e pedagógicas por meio de transmissões digitais realizadas com as
direções e coordenações pedagógicas dos CMEIs das Escolas Municipais têm
sido frequentes. Assim, também tem sido as formações e cursos. Diante do
exposto, com objetivo de apresentar as principais ferramentas e metodologias
utilizadas pelo ensino remoto aos docentes e profissionais da educação, como
também de atender a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura inovou em suas formações de ação
continuada, tendo como princípios o estudo, a reflexão e a aprendizagem,
promovendo o aperfeiçoamento dos saberes necessários às atividades
pedagógicas, com o objetivo de assegurar um ensino de melhor qualidade no
município.
Diante disso, o município tem implementado a formação continuada
utilizando das ferramentas disponíveis no momento como por exemplo: lives,
meet, congressos online e cursos EAD.
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_2_1597321386
.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_2_1597321523
.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_2_1601656903
.pdf

6.11 Informações sobre as ações intersetoriais de atendimento aos alunos
e à suas famílias, envolvendo, sobretudo, as áreas da saúde e da
assistência social e incluindo as estratégias de articulação e cooperação
entre os diversos Poderes e órgãos, além de outras instâncias, como os
conselhos escolares e organizações da sociedade civil.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seus profissionais,
prestam serviços de orientação em relação à segurança das famílias dos
estudantes e profissionais da educação no que diz respeito à prevenção e
combate à disseminação do novo corona vírus, em especial no que se refere
aos protocolos de entrega e devoluções das atividades no ambiente escolar,
zelando pela integridade dos funcionários e familiares.
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura também tem estabelecido
uma parceria com o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Assistência
Social, no que diz respeito ao acompanhamento dos estudantes/crianças em
vulnerabilidade

social,

sempre

que

necessário

discutindo

os

casos

apresentados pelas instituições de ensino para a realização das intervenções
necessárias para o desenvolvimento dos mesmos.
6.12 Informações sobre o processo participativo da comunidade escolar e
conselhos na tomada de decisões quanto às ações empreendidas no
período de isolamento, tais como a definição do formato e dos conteúdos
das atividades à distância, reorganização do calendário escolar, plano de
retomada das atividades presenciais e produção de material didático.
No município de Nova Santa Rosa, o processo educacional precisou se
reorganizar durante o período da Pandemia COVID-19. Primeira ação, após
Decreto Municipal nº 4.417/2020, foi a suspensão das aulas presenciais da
Rede Municipal a partir do dia 19/03/2020. Após, foi reunido a equipe
pedagógica com vistas a discutir, organizar e planejar o ensino não presencial
a ser desenvolvido a partir de 06/04/2020 conforme Decreto nº4.459/2020 por
meio de atividades remotas e assim, ficou definido o envio de material
impresso com os conteúdos dos Componentes Curriculares, a serem
trabalhados, seguindo a documentação norteadora do Projeto PolíticoPedagógico e da Proposta Pedagógica Curricular que foi construída pautada
na Base Nacional Comum Curricular e Referencial Curricular do Paraná.
Seguindo a documentação, professores / educadores, orientados pela equipe

diretiva e pedagógica, cada qual elabora o seu material, utilizando-se como um
dos recursos, o livro didático. As escolas estabeleceram cronogramas mensais
e ou quinzenais de atendimento e entrega dos materiais às famílias,
respeitando as normas de segurança de saúde, mantendo o material em
quarentena tanto para entrega quanto para o recebimento dessas atividades. A
reorganização

do

calendário

escolar

da

rede

municipal segue

para

homologação com atendimento não presencial.
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_3_1597260664
.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_2_1597326852
.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_2_1598019453
.pdf

6.13 Informações sobre os planos de ação e as estratégias de governo
para o retorno gradual dos estudantes às salas de aula, incluindo
mecanismos de busca ativa, protocolos e recomendações relativos aos
cuidados sanitários e de higiene exigidos pelos órgãos de saúde, bem
como das orientações emitidas por conselhos ou comitês especializados.
O município já possui a COMISSÃO INTERSETORIAL RESPONSÁVEL
PELA FASE DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS homologada pelo
Decreto nº4.523/2020 onde se reuniram para debater o protocolo de retorno, o
mesmo já está elaborado, aprovado e homologado pela Resolução Conjunta Nº
01/2020. Ressaltamos que foi efetuado o processo licitatório nº 053/2020 para
a compra dos materiais necessários para a segurança no retorno as aulas.
Comissão
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_3_1597409731
.pdf

Resolução Conjunta nº 01/2020 – Protocolo de Retorno
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/covid/medidasnaeducacao_3_1599741177
.pdf

6.14 Informações sobre as ações a serem implementadas para avaliação
diagnóstica, nivelamento das turmas e alunos e recuperação da
aprendizagem, incluindo as iniciativas que objetivam mitigar a defasagem
de aprendizado gerada pelas dificuldades de acesso dos alunos em
situação de maior vulnerabilidade ao conteúdo disponibilizado a
distância.
As ações implementadas para auxiliar os estudantes que apresentam
dificuldade sem acompanhar o nível da turma nesse momento de pandemia e
aulas remotas foi a criação do Projeto de Aulas de Reforço, a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, juntamente com a equipe multi disciplinar,
elaboraram o projeto e cada escola relacionou os alunos com maior dificuldade
de aprendizado ou mesmo aqueles que não estavam entregando as atividades
impressas. Essa organização foi feita de modo que não houvesse aglomeração
de alunos e sempre tomando todos os cuidados possíveis. Esse projeto conta
com os estagiários onde recebem os alunos e auxiliam com atividades, a fim de
acompanhar e orientar o aluno.
Considerando o retorno das aulas presenciais, ou mesmo o ano letivo de
2021 pretende-se realizar a avaliação diagnóstica das turmas e atender as
necessidades

individuais

dos

estudantes/crianças

que

apresentam

dificuldades, bem como mitigar a defasagem de aprendizado gerada pelas
dificuldades.
Inicialmente para o ano de 2021 será realizado a retomada de todo
conteúdo do ano anterior para sim iniciar com os conteúdos do ano
matriculado, assim podendo concretizar o que o aluno absorveu neste período
de aulas remotas.

6.15 Informações sobre as ações de acolhimento dos alunos a fim de
minimizar os efeitos psicológicos decorrentes do isolamento.
A equipe diretiva das escolas municipais oportunizaram para a
comunidade escolar, vídeos e áudios sugerindo rotinas adequadas aos
estudantes, valorização do apoio da família para a realização das atividades

remotas, atendimentos individuais online e presencial (adotando todas as
medidas de segurança) com a orientação da Psicóloga que atua na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura. Os professores, com a finalidade de estreitar
os laços com as famílias e estudantes, criaram grupos de whatsapp, mantendo
diálogos com as famílias, realizando orientações individuais e coletivas,
atendendo as necessidades específicas, explicando as atividades escolares,
esclarecendo

dúvidas,

enviando

vídeos

explicativos,

reforçando

neste

momento a importância e colaboração do apoio da família. A psicóloga que
atua na Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem realizado intervenções
junto à equipe pedagógica e direção, orientando sobre situações emergenciais,
casos específicos e encaminhamentos necessários.

