
ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

AMOSC
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 27/02/2018 Participação em reunião dos Colegiados de Educação e de Cultura da FECAM.

S/P 16/03/2018 Participação em seminário de educação infantil.

S/P 05/05/2018 Participação do JISMA no município de Irati.

S/P 14/05/2018 Participação em reunião do Comitê local dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentáveis (ODSs).

S/P 01/10/2018 Reunião com a diretora do SENAC.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 02/02/2018 Envio de minuta de lei de regulamentação do transporte escolar.

S/P 23/02/2018 Orientação do PDDE escolar e prestação de contas.

S/P 03/04/2018 Orientação sobre monitoramento e avaliação do plano municipal de educação.
Documentos encaminhados. Orientação segundo professor.

S/P 25/04/2018 Orientação sobre o que é considerado dia efetivo de trabalho letivo.

S/P 26/04/2018 Orientação para solicitação nova senha de acesso ao SIOPE.

S/P 02/05/2018 Orientações sobre número de crianças por turma. Enviado documento com
orientações.

S/P 26/06/2018 Orientação sobre organização do atendimento da educação infantil.

6548 16/07/2018 Realizado palestra para todos professores da rede de educação no período matutino e
período vespertino oficina de planejamento aos professores da educação infantil.

S/P 14/11/2018 Orientação sobre data corte de ingresso no 1º ano do ensino fundamental.

S/P 20/12/2018 Orientação sobre necessidade de segundo professor no caso de aluna com
deficiência.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 02/02/2018 Esclarecido sobre o Programa Mais alfabetização e ampliação de carga horária.

S/P 08/03/2018 Envio de material de apoio para estudo do plano de carreira do magistério. 

S/P 22/03/2018 Orientação sobre reorganização de matrícula de aluno no 1º ano.

S/P 04/07/2018 Realização de reunião com a equipe da secretaria de educação sobre
encaminhamentos e reorganização curricular da formação de professores.

6840 14/11/2018 Apresentação a equipe da secretaria de educação e prefeito municipal sobre
reorganização do atendimento na escola rural com período integral como uma das
possibilidades. Proposta de continuidade para 2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ARVOREDO
Protocolo Data Descrição Atendimento

6252 07/03/2018 Orientações sobre procedimentos para certificação de cursos livres no município,
sugerido minuta de lei, livro de registro de certificados, livro de registro de projetos e
relatório final dos cursos e eventos.

S/P 03/04/2018 Orientação para realização da CONAE intermunicipal.

S/P 11/04/2018 Orientação sobre atendimento educacional especializado (AEE).

6334 20/04/2018 Participação e realização de palestra na Conferência Intermunicipal de Educação
integrando o município de Paial abordando histórico das conferências, relação com os
planos de educação e tema central da conferência.

S/P 28/06/2018 Participação na abertura da capacitação sobre "Boas Práticas de manipulação de
alimentos" para merendeiras, integrando os municípios de Paial, Cordilheira Alta,
Guatambu e Arvoredo.

6514 17/07/2018 Realizado palestra a todos os professores da rede municipal de ensino sobre papel
dos sujeitos que compõe à escola, a função social da escola,novo ciclo educacional
com a BNCC e outros marcos legais da educação, planejamento e integração do
grupo.

6708 23/08/2018 Orientações sobre o regimento escolar da educação infantil e organização de
matrículas.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL
Protocolo Data Descrição Atendimento

6283 05/04/2018 Realizado palestra durante consulta pública do plano municipal de educação,
abordando sobre importância do monitoramento e avaliação do plano com indutor e
eixo de planejamento da política educacional.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 18/04/2018 Participação e orientação nas discussões dos eixos debatidos na Conferência
Intermunicipal de Educação (CONAE-2018), integrando os municípios de Planalto
Alegre e Guatambu.

S/P 26/10/2018 Orientação e envio de minuta de resolução e parecer para conselho municipal de
educação.

6838 01/11/2018 Realizado oficina de planejamento da educação infantil com base no mapa de
experiências curriculares da educação infantil.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CHAPECO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 26/03/2018 Participação de reunião do Fórum Municipal de Educação com orientações sobre a
realização da CONAE municipal e intermunicipais nos demais municípios.

S/P 09/04/2018 Participação em reunião do Fórum Municipal de Educação preparatório para
realização da CONAE municipal.

S/P 13/07/2018 Realização de reunião com Secretária de Educação e representante da UFFS sobre
formação de professores.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 17/04/2018 Participação na conferência municipal de educação ministrando palestra sobre
histórico das conferências,relação com planos de educação, bem como o papel da
conferência.

S/P 06/09/2018 Participação na Mostra Pedagógica.

S/P 18/10/2018 Envio de sugestão de estrutura para reorganização do projeto político pedagógico da
rede de ensino municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 18/01/2018 Envio de comunicado sobre período de vencimento e renovação do CACs FUNDEB.

S/P 24/04/2018 Orientação para o acesso ao PDDE Interativo.

S/P 27/04/2018 Participação na Conferência Municipal de Educação.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protocolo Data Descrição Atendimento

6678 02/08/2018 Participação de reunião do conselho municipal de educação para discutir e orientar
possíveis alterações na matriz curricular da educação infantil.

S/P 10/10/2018 Participação na mostra pedagógica da Escola Municipal de tempo integral.

S/P 19/10/2018 Visita na mostra pedagógica da Escola Clube do Bolinha.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 24/08/2018 Orientação ao acesso ao PDDE interativo, reprogramação de termo cooperação no
SIMEC/PAR.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE GUATAMBU
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 01/02/2018 Orientação sobre plano municipal de educação.

S/P 15/02/2018 Orientações ao novo Secretário de Educação sobre a gestão educacional.

S/P 20/03/2018 Participação nas discussões do Dia "D" da Base Nacional Comum Curricular.

6347 11/04/2018 Realização de oficina de planejamento para professores da educação infantil com
base na diretriz curricular e mapas de experiências de aprendizagem.

6351 24/04/2018 Participação em reunião e orientar o Conselho Municipal de Cultura sobre funções,
atuação do conselho, bem como, elaboração do plano municipal de cultura.

S/P 02/07/2018 Orientação sobre a elaboração do regimento interno do conselho municipal de cultura.

6434 11/07/2018 Orientação para elaboração do diagnóstico do SIMEC/PAR.

6589 16/08/2018 Orientação sobre a reprogramação em vigor do termo de cooperação técnica do FNDE
para aquisição mobiliário.

6843 19/11/2018 Participação durante a consulta pública de apresentação do relatório de avaliação do
plano municipal de educação, apresentando a importância do processo de
monitoramento e avaliação, bem como, a execução do plano como um dos eixos de
planejamento da política educacional. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE IRATI
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 15/01/2018 Orientação sobre alteração de matriz/grade curricular do ensino fundamental, devendo
passar no conselho municipal de educação para apreciação e aprovação.

S/P 17/01/2018 Orientação sobre parecer de prestação de contas no SIGECON dos conselhos sociais
ligados à educação.

S/P 18/01/2018 Comunicado sobre período de vencimento e renovação do CACs FUNDEB.

S/P 07/11/2018 Envio do Mapa da Organização Curricular da Educação Infantil da região da AMOSC.

S/P 07/11/2018 Envio de material de apoio aos professores sobre organização curricular da educação
infantil.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 21/02/2018 Orientação sobre atendimento pedagógico domiciliar a estudante.

S/P 23/02/2018 Orientação sobre transferência de estudante.

S/P 08/03/2018 Orientação sobre atualização do projeto político pedagógico.

S/P 02/07/2018 Orientação de aluno transferido sem indicação de nota bimestral a ser discutido no
conselho de classe.

6710 24/08/2018 Orientação sobre reorganização do projeto político pedagógico da educação infantil.

S/P 05/10/2018 Orientação sobre pendências na prestação de contas de programa federal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 31/01/2018 Envio de sugestão de regimento escolar para educação infantil.

S/P 21/03/2018 Orientação sobre número de aluno por turma.

6359 20/04/2018 Participação e realização de palestra na Conferência Intermunicipal de Educação
integrando os municípios de Águas Frias e Nova Itaberaba sobre o eixo I da
conferência, histórico das conferências e relação com planos de educação.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 23/04/2018 Participação de reunião intersetorial sobre atendimento de crianças na creche.

S/P 29/05/2018 Envio das diretrizes da educação ambiental. 

6338 08/06/2018 Realização de capacitação para os professores sobre o papel dos profissionais da
educação, suas atribuições legais, planejamento enquanto alinhamento da ação do
trabalho pedagógico e interação com estudantes e família.

6677 06/08/2018 Realização de oficina de planejamento para professores de educação infantil a partir
do mapa de experiências curriculares da educação infantil.

S/P 18/10/2018 Orientação sobre legislação do transporte escolar.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 18/01/2018 Envio de comunicado sobre período de vencimento e renovação do CACs FUNDEB.

6238 17/04/2018 Realização de oficina de capacitação para professores da educação infantil sobre
planejamento de acordo com Diretriz Curricular.

S/P 14/08/2018 Realização da primeira reunião de trabalho sobre educação do campo apontando
proposta de atendimento na escola rural Bela Vista de tempo integral:
levantamento das principais demandas e encaminhamentos.

S/P 29/08/2018 Visita Técnica na escola do campo para levantamento de dados e discutir proposta de
educação integral com equipe da escola e secretaria de educação.

S/P 10/09/2018 Participação na comissão de avaliação de poesias para concurso municipal.

S/P 14/09/2018 Participação na feira cultura, entrega premiação aos selecionados no concurso de
poesia.

S/P 21/09/2018 Continuidade do trabalho de elaboração do projeto de educação do campo em tempo
integral na Escola Bela Vista em parceria com representante da UFFS.

S/P 08/10/2018 Realização de encontro com apresentação da primeira síntese de reestruturação do
projeto político pedagógico da escola rural Bela Vista com a proposta de atender em
tempo integral no ano 2019. Parceria com representante da UFFS.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PAIAL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 12/01/2018 Orientação sobre processo seletivo de professores em conjunto com área jurídica da
associação.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PAIAL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 23/01/2018 Visita técnica com orientações a secretária de educação da gestão da área.

S/P 23/02/2018 Orientação da prestação de contas do PNATE e parecer CACs FUNDEB.

S/P 11/04/2018 Envio de minuta de lei para criação de Conselho Municipal de Cultura.

S/P 19/04/2018 Orientação da prestação de contas do PDDE.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PINHALZINHO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 18/01/2018 Envio de comunicado sobre período de vencimento e renovação do CACs FUNDEB.

S/P 08/02/2018 Organização e realização de formação de professores da educação infantil integrando
os municípios de Serra Alta, Sul Brasil, Nova Erechim, Águas Frias, União do Oeste e
Nova Itaberaba.

S/P 19/04/2018 Realização de palestra de abertura da Conferência Intermunicipal de Educação
integrando os municípios de Sul Brasil e Serra Alta, abordando sobre histórico das
conferências, relação com os planos de educação e eixo I que trata do Sistema
Nacional de Educação.

S/P 18/05/2018 Organização e realização de formação de professores da educação infantil integrando
os municípios de Pinhalzinho, Serra Alta, Sul Brasil, Nova Erechim, Nova Itaberaba e
Águas Frias.

S/P 20/06/2018 Realização da Formação de professores integrando municípios de Serra Alta, Sul
Brasil, Nova Itaberaba, Nova Erechim e Águas Frias.

6809 09/10/2018 Orientações com apresentação de sugestões para reestruturação do projeto político
pedagógico das escolas da rede municipal de ensino aos gestores municipais.

S/P 20/11/2018 Realização de reunião para apresentação de proposta de projeto a ser enviado ao Itaú
Social e Fundação Carlos Chagas de acordo com edital, aos secretários de São Carlos
e Pinhalzinho.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
Protocolo Data Descrição Atendimento

6143 05/02/2018 Ministrar palestra aos professores, serventes e merendeiras sobre o papel da escola,
as atribuições da equipe escolar e a importância do processo de planejamento.

S/P 07/11/2018 Envio de material de apoio aos professores sobre organização curricular da educação
infantil.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE QUILOMBO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 18/01/2018 Orientação para cursos e procedimentos de certificação através da secretaria de
educação municipal.

S/P 06/02/2018 Organização e realização da formação de professores da educação infantil integrando
os municípios de Coronel Freitas, Cordilheira Alta, Santiago do Sul, Formosa do Sul,
Irati e Jardinópolis.

6126 06/02/2018 Realização de palestra aos professores da educação infantil, ensino fundamental e
serventes sobre o papel do professor e demais profissionais no espaço escolar;
Atribuições do professor e demais profissionais conforme legislação; Planejamento
como objeto de alinhamento da ação prática do trabalho de interação com os alunos.

6326 29/03/2018 Ministrado palestra sobre histórico da elaboração dos planos nacional, estadual e
municipal de educação, bem como do momento de monitoramento e avaliação dos
planos na perspectiva de atuação prática enquanto política educacional.

6288 06/04/2018 Orientação para avaliação e reorganização do projeto político pedagógico da creche.

S/P 09/04/2018 Envio de sugestões de adequações do projeto político pedagógico da educação
infantil.

S/P 16/04/2018 Participação e orientação sobre eixos de discussões na Conferência Intermunicipal de
Educação (CONAE-2018), integrando os municípios de Formosa do Sul, Irati, União do
Oeste, Jardinópolis e Santiago do Sul.

S/P 16/05/2018 Organização e realização de formação de professores da educação infantil integrando
os municípios de Quilombo, Formosa do Sul, Santiago do Sul, Irati, Jardinópolis, União
do Oeste, Coronel Freitas e Cordilheira Alta.

S/P 18/06/2018 Organização e realização do 3º encontro de formação de professores da educação
infantil integrando os municípios de Quilombo, Formosa do Sul, Santiago do Sul, Irati,
Jardinópolis, União do Oeste, Coronel Freitas e Cordilheira Alta.

S/P 18/07/2018 Organização e realização do 4º encontro de formação de professores da educação
infantil integrando os municípios de Quilombo, Formosa do Sul, Santiago do Sul, Irati,
Jardinópolis, União do Oeste, Coronel Freitas e Cordilheira Alta.

S/P 13/08/2018 Realização de formação para professores da educação infantil sobre planejamento a
partir das experiências de aprendizagem e organização curricular. Posteriormente
continuidade com atendimento reestruturação curricular da escola rural.

S/P 14/08/2018 Realização da primeira reunião de trabalho sobre educação do campo apontando
proposta de reestruturação do atendimento do tempo ampliado na escola rural:
levantamento das principais demandas e encaminhamentos.

S/P 18/09/2018 Visita técnica na escola do campo com discussão e apresentação da proposta de
reestruturação curricular da escola rural em tempo integral com equipe escolar e da
secretaria de educação.

S/P 17/10/2018 Realizado encontro para reorganização da escola rural em tempo integral: discussão e
encaminhamento de possibilidades de organização de um novo currículo para escola
rural em tempo integral a partir de eixos formativos podendo ser realizado em parceria
com outras políticas públicas e/ou instituições da comunidade.

S/P 07/11/2018 Envio do Mapa da Organização Curricular da Educação Infantil da região da AMOSC.

S/P 07/11/2018 Envio de material de apoio aos professores sobre organização curricular da educação
infantil.

S/P 21/11/2018 Realizado encontro com apresentação da primeira síntese da reestruturação do
projeto político pedagógico da escola rural em tempo integral a partir das sugestões
dos encontros de planejamento. Nesta reunião ficou definido alguns encaminhamentos
para posteriormente finalizar o PPP e iniciar o processo de reestruturação da nova
matriz curricular com indicação de formação de professores.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE QUILOMBO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 22/11/2018 Envio de proposta de Plano de Ação para adequação ao projeto político pedagógico
da escola.

S/P 29/11/2018 Visita técnica ao secretário de administração, o qual responde pela gestão da
educação sobre o trabalho iniciado em atenção a solicitação do município referente a
reestruturação matriz curricular da Escola Municipal Rural Santo Agostinho. Foi
repassado os encaminhamentos e proposta de trabalho a ser desenvolvida.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 18/01/2018 Envio de comunicado sobre período de vencimento e renovação do CACs FUNDEB.

S/P 21/02/2018 Orientação sobre coleta obrigatória de alimentos servidos aos estudantes.

S/P 23/03/2018 Orientação sobre transporte escolar.

6386 27/06/2018 Orientação sobre reestruturação do projeto político pedagógico da educação infantil,
bem como, a matriz curricular.

S/P 13/08/2018 Orientações ao secretário de educação sobre temas e programas da educação.

S/P 25/10/2018 Orientação a equipe da secretaria de educação, contador e jurídico sobre a
importância do monitoramento e avaliação do plano municipal de educação.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 17/01/2018 Orientação para finalização do diagnóstico do PAR/SIMEC.

6060 05/02/2018 Realização de palestra aos professores da educação infantil e ensino fundamental
sobre o papel do professor e demais profissionais no espaço escolar; Atribuições do
professor e demais profissionais conforme legislação; Planejamento como objeto de
alinhamento da ação prática do trabalho de interação com os alunos.

S/P 07/02/2018 Organização e realização de formação de professores da educação infantil integrando
os municípios de Águas de Chapecó, Planalto Alegre, Caxambu do Sul, Guatambu,
Paial e Arvoredo.

6061 09/02/2018 Ministrar capacitação para professores sobre o planejamento educacional com base
nos mapas das experiências pedagógicas da educação infantil

S/P 08/03/2018 Orientado a diretora de escola sobre solicitação de senha de acesso ao PDDE Web.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
Protocolo Data Descrição Atendimento

6393 18/04/2018 Realização de palestra de abertura da conferência intermunicipal de educação
(CONAE-2018), integrando os municípios de São Carlos e Águas de Chapecó.

S/P 24/04/2018 Orientação acesso PDDE Interativo.

6258 17/05/2018 Realizado formação para auxiliares de serviços gerais e motoristas com o tema:
formação de valores e ética no serviço público.

S/P 17/05/2018 Organização e realização de formação de professores da educação infantil integrando
os municípios de Águas de Chapecó, Planalto Alegre, Caxambu do Sul, Guatambu,
Paial e Arvoredo.

6368 11/06/2018 Orientação sobre a reestruturação do projeto político pedagógico das escolas da rede
municipal de ensino.

S/P 19/06/2018 Organização e realização de formação de professores da educação infantil integrando
os municípios de Águas de Chapecó, Planalto Alegre, Caxambu do Sul, Guatambu,
Paial e Arvoredo.

S/P 27/08/2018 Orientado a diretora de escola para acesso PDDE interativo para escolha do livro
didático.

6750 10/09/2018 Orientação em reunião de diretores sobre os procedimentos de dados de estudantes
no sistema escolar em parceria com setor de informática e currículo da educação
infantil.

6915 13/11/2018 Participação em reunião do Conselho Municipal de Educação sanando algumas
dúvidas em relação ao currículo da educação infantil.

S/P 20/11/2018 Realizado reunião para apresentação de proposta de projeto a ser enviado ao Itaú
Social e Fundação Carlos Chagas de acordo com edital, aos secretários de São Carlos
e Pinhalzinho.

S/P 06/12/2018 Realizado reunião para finalização do projeto ensino fundamental anos finais, a ser
enviado conforme edital da Fundação Itaú e Carlos Chagas.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SERRA ALTA
Protocolo Data Descrição Atendimento

6157 24/01/2018 Orientações sobre etapa de planejamento do Planos de Ações Articuladas.

S/P 29/01/2018 Orientação sobre projeto político pedagógico da educação infantil.

6115 02/02/2018 Realização de palestra aos professores da educação infantil, ensino fundamental,
serventes e motoristas sobre o papel do professor e demais profissionais no espaço
escolar; Atribuições do professor e demais profissionais conforme legislação;
Planejamento como objeto de alinhamento da ação prática do trabalho de interação
com os alunos.

S/P 15/02/2018 Orientação sobre o atendimento estudante com autismo e envio de lei federal.
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6270 29/03/2018 Realização de oficina de planejamento para os professores da educação infantil.

6939 19/12/2018 Realização de palestra de conclusão dos trabalhos com equipe de profissionais da
educação municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SUL BRASIL
Protocolo Data Descrição Atendimento

6179 22/02/2018 Orientações sobre o preenchimento do SIMEC/PAR diagnóstico e fase planejamento
de acordo com dados informados pelo município. Também orientações de outros
programas federais.

S/P 06/03/2018 Orientação sobre plano de trabalho do programa escola acessível. 

S/P 21/03/2018 Orientação de atendimento a aluno com deficiência em parceria com rede de serviço
local e regional, no caso da APAE de Pinhalzinho.

S/P 13/04/2018 Orientação sobre atendimento educacional especializado à criança da educação
infantil.

6566 24/09/2018 Realização de palestra aos profissionais da educação sobre o papel do professor e
demais profissionais no espaço escolar; atribuições do professor e demais
profissionais conforme legislação; Planejamento como objeto de alinhamento da ação
pedagógica e interação com os estudantes, famílias e equipe escolar.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: EDUCAÇÃO

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 18/01/2018 Envio de comunicado sobre período de vencimento e renovação do CACs FUNDEB.

S/P 13/04/2018 Orientação sobre o atendimento de criança com direito de segundo professor
conforme laudo médico.

S/P 07/11/2018 Envio de material de apoio aos professores sobre organização curricular da educação
infantil.

S/P 07/11/2018 Envio do Mapa da Organização Curricular da Educação Infantil.

S/P 12/12/2018 Orientação sobre descrição de parecer da educação infantil.
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S/P 09/01/2018 Envio de portaria nº 04 sobre o Programa Mais Alfabetização e estudo dados do censo
escolar e FUNDEB.

S/P 10/01/2018 Envio de dados da estimativa do FUNDEB para 2018 e dados do Censo Escolar de
2017 da região.

S/P 20/02/2018 Organização e realização de reunião bimestral do Colegiado de Secretários Municipais
de Educação.

S/P 23/02/2018 Envio de portaria nº 130/2018 sobre restrição alimentar.

S/P 26/02/2018 Organização e realização de reunião bimestral do Colegiado de Nutricionistas.

S/P 26/02/2018 Envio de documentos orientadores referente a CONAE/2018, como minutas de leis
para criação de Fóruns Municipais de Educação ser adequado a realidade local.

S/P 26/02/2018 Envio de documentos referente a nova Base Nacional Comum Curricular a ser
discutido junto aos professores.

S/P 01/03/2018 Reunião com diretoria do colegiado de educação e UFFS sobre formação de
professores 2018.

S/P 02/03/2018 Organização e realização de reunião bimestral do Colegiado de Dirigentes Municipais
de Cultura.

S/P 05/03/2018 Organizado e realizado formação para Equipes Pedagógicas das secretarias
municipais de educação.

S/P 06/03/2018 Comunicado de atenção sobre a necessidade de atualização de dados da unidade
executora do PDDE.

S/P 08/03/2018 Envio de comunicado sobre pendências de obras no PAR/SIMEC.

S/P 14/03/2018 Organização e realização de reunião extraordinária do Colegiado de Secretários
Municipais de Educação.

S/P 21/03/2018 Reunião com coordenadora do curso de engenharia de alimentos da UDESC sobre
possível parceria para capacitação as merendeiras e nutricionistas da região.

S/P 22/03/2018 Reunião com vice-reitoria de extensão da UFFS sobre formação de professores.

S/P 23/03/2018 Encaminhamentos de orientações sobre a realização das CONAEs.

S/P 26/03/2018 Reunião com diretoria do colegiado de educação sobre planejamento e organização
das CONAEs municipais e intermunicipais. 

S/P 27/03/2018 Reunião com UNINTER - apresentou proposta de pós-graduação em educação
especial.
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S/P 05/04/2018 Reunião com Grupo de Trabalho sobre avaliação da aprendizagem.

S/P 09/04/2018 Participação em reunião do colegiado de formação de professores da UNOCHAPECÓ.

S/P 10/04/2018 Organização e realização de reunião bimestral do Colegiado de Secretários Municipais
de Educação.

S/P 12/04/2018 Participação no Seminário de Mobilização para realização das CONAEs.

S/P 23/04/2018 Organização e realização de reunião bimestral do Colegiado de Dirigentes de Cultura.

S/P 25/04/2018 Reunião planejamento da formação de professores em parceria com UFFS para o mês
de maio.

S/P 03/05/2018 Organização e realização de formação de professores em parceria com UFFS.

S/P 03/05/2018 Organização de oficinas de formação de professores em parceria com UFFS.

S/P 07/05/2018 Reunião do colegiado de formação de professores da UNOCHAPECÓ.

S/P 07/05/2018 Participação de encontro de repasse sobre monitoramento e avaliação dos planos
municipais de educação com avaliadoras técnicas.

S/P 08/05/2018 Encontro do Grupo de Trabalho sobre Avaliação da aprendizagem.

S/P 08/05/2018 Organização e participação no VIII Fórum Catarinense de Gestores Municipais de
Cultura.

S/P 14/05/2018 Acompanhamento da formação sobre monitoramento e avaliação dos planos
municipais de educação.

S/P 15/05/2018 Reunião de planejamento do seminário de educação especial em parceria com UFFS.

S/P 21/05/2018 Organização e realização de reunião bimestral do Colegiado de Nutrição.

S/P 22/05/2018 Organização e realização de formação com Equipes Pedagógicas das secretarias de
educação em parceria com UFFS - reorganização curricular a partir da BNCC.

S/P 25/05/2018 Reunião com grupo de trabalho de nutricionista.

S/P 29/05/2018 Reunião colegiado e formação de professores da UNOCHAPECÓ.
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S/P 05/06/2018 Reunião sobre livro de experiência da educação infantil.

S/P 06/06/2018 Organização e realização de reunião bimestral do Colegiado de Secretários Municipais
de Educação.

S/P 08/06/2018 Reunião sobre Etapa Regional da CONAE.

S/P 12/06/2018 Participação do Congresso de Prefeitos da FECAM, Eixo Gestão Eficiente e I
Seminário Estadual de Educação.

S/P 15/06/2018 Reunião de sistematização do relatório das conferências municipais e intermunicipais
de educação e escolha de delegados representando a regional para etapa estadual da
CONAE.

S/P 21/06/2018 Participação de palestra com Cassia Ferri sobre BNCC.

S/P 25/06/2018 Encontro com grupo de trabalho sobre avaliação da aprendizagem.

S/P 29/06/2018 Encontro com grupo de trabalho da educação infantil sobre currículo e livro de
experiências da educação infantil.

S/P 02/07/2018 Participação no II Fórum de conselheiro de cultura com apresentação de relato de
experiências.

S/P 03/07/2018 Participar no II Fórum de conselheiro de cultura.

S/P 09/07/2018 Encontro do GT de Avaliação da Aprendizagem com representantes de professores
para elaboração de critérios de avaliação a partir da BNCC.

S/P 09/07/2018 Encontro com áreas de conhecimento a partir do grupo de trabalho de avaliação da
aprendizagem em parceria com UNOCHAPECO.

S/P 10/07/2018 Reunião do colegiado de formação da UNOCHAPECÓ.

S/P 11/07/2018 Reunião sobre diagramação do livro de experiência da educação infantil.

S/P 12/07/2018 Organização e realização de reunião bimestral do Colegiado de Dirigentes Municipais
de Cultura.

S/P 19/07/2018 Período da manhã realizado acompanhamento e organização da formação de
professores do ensino fundamental em parceria com UFFS e a tarde organização e
realização do 4º encontro de formação de professores da educação infantil integrando
os municípios de Águas de Chapecó,Planalto Alegre, Caxambu do Sul, Guatambu,
Paial e Arvoredo.

S/P 20/07/2018 Período da manhã realizado acompanhamento e organização da formação de
professores do ensino fundamental em parceria com UFFS e a tarde organização e
realização de formação de professores da educação infantil integrando os municípios
de Pinhalzinho, Serra Alta, Sul Brasil, Nova Erechim, Nova Itaberaba e Águas Frias.
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S/P 03/08/2018 Encontro com equipe de produção para a reorganização curricular a partir da BNCC
em parceria com UFFS.

S/P 06/08/2018 Organização e realização de reunião bimestral do Colegiado de Nutricionistas.

S/P 07/08/2018 Reunião do colegiado de formação da UNOCHAPECÓ.

S/P 08/08/2018 Reunião Gered de Chapecó - Comissão local seleção participantes Seminário
Estadual da BNCC.

S/P 09/08/2018 Organização e realização de reunião bimestral do Colegiado de Secretários Municipais
de Educação.

S/P 09/08/2018 Encontro com equipe de produção para a reorganização curricular a partir da BNCC
em parceria com UFFS.

S/P 15/08/2018 Participação e organização Seminário de Educação Especial em parceria com UFFS.

S/P 20/08/2018 Reunião com Comissão Regional do livro de experiência da educação infantil.

S/P 21/08/2018 Organização e realização de formação com Equipes Pedagógicas das secretarias de
educação em parceria com UFFS - reorganização curricular a partir da BNCC.

S/P 23/08/2018 Reunião com a comissão do grupo de trabalho sobre avaliação da aprendizagem em
parceria com UNOCHAPECÓ.

S/P 03/09/2018 Reunião da comissão local da BNCC para seleção de representantes para
participação nos seminários estadual da BNCC.

S/P 05/09/2018 Reunião com a Comissão Regional sobre os relatos de experiência para compor o livro
da educação infantil.

S/P 05/09/2018 Reunião planejamento do seminário de educação infantil

S/P 11/09/2018 Organização e realização de reunião bimestral do Colegiado de Dirigentes Municipais
de Cultura.

S/P 11/09/2018 Reunião da comissão local para seleção de candidatos para participarem dos
Seminários Estadual da BNCC.

S/P 12/09/2018 Participação em reunião do Colegiado Estadual de Educação das Associações de
Municípios (FECAM).

S/P 13/09/2018 Participação no II Fórum de Educação do Tribunal de Contas.

S/P 14/09/2018 Reunião da comissão local da BNCC, análise de documentação dos selecionados para
participação nos seminários estadual da BNCC.
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S/P 17/09/2018 Encontro com equipe de produção para a reorganização curricular a partir da BNCC
em parceria com UFFS.

S/P 19/09/2018 Encontro com grupo de trabalho da educação infantil sobre encaminhamentos e
sugestões para realização do seminário de educação infantil.

S/P 20/09/2018 Reunião sobre Núcleo de Suporte ao Apoia (NISA) parceria com MPSC e
UNOCHAPECÓ.

S/P 20/09/2018 Realizado reunião bimestral do Colegiado de Nutricionista.

S/P 03/10/2018 Encontro com equipe pedagógica para a reorganização curricular a partir da BNCC em
parceria com UFFS e UNOCHAPECÓ.

S/P 04/10/2018 Treinamento com equipes de operacionalização do Sistema Escola Web da rede
municipal de ensino, em conjunto setor de informática da associação.

S/P 16/10/2018 Organização e realização de reunião bimestral do Colegiado de Secretários Municipais
de Educação.

S/P 24/10/2018 Organizado e realizado formação para Equipes Pedagógicas da educação em parceria
com UFFS e UNOCHAPECÓ.

S/P 30/10/2018 Reunião do colegiado de formação da UNOCHAPECÓ.

S/P 31/10/2018 Reunião sobre edital projeto Anos finais ensino fundamental da Fundação Itaú e
Fundação Carlos Chagas com representante da UFFS.

S/P 05/11/2018 Conhecer a experiência de boas práticas em educação do município de Luzerna -
educação em tempo integral em parceria com SENAI.

S/P 07/11/2018 Envio do Mapa da Organização Curricular da Educação Infantil da região da AMOSC
de acordo com Diretriz Curricular e BNCC.

S/P 07/11/2018 Envio de material de apoio aos professores sobre organização curricular da educação
infantil de acordo com Diretriz Curricular e BNCC.

S/P 09/11/2018 Encontro com equipe de produção para a reorganização curricular a partir da BNCC
em parceria com UFFS e UNOCHAPECO.

S/P 12/11/2018 Reunião com parcerias do seminário regional de educação infantil - UFFS e
UNOCHAPECÓ.

S/P 21/11/2018 Reunião com representantes da UFFS sobre formação de professores para 2019
conforme termo de cooperação.

S/P 22/11/2018 Organização e realização de palestra com professor Julio Furtado sobre BNCC.

S/P 26/11/2018 Organização e realização do Seminário Regional da Educação Infantil.
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S/P 28/11/2018 Realizado reunião bimestral do colegiado de dirigentes municipais de cultura.

S/P 29/11/2018 Reunião de planejamento/2019 do Núcleo de Suporte ao APOIA regional em parceria
com MPSC e UNOCHAPECÓ.

S/P 30/11/2018 Organização e realização de formação com Equipes Pedagógicas das secretarias de
educação em parceria com UFFS e UNOCHAPECÓ - reorganização curricular a partir
da BNCC.

S/P 03/12/2018 Realização de reunião bimestral do Colegiado de Secretários Municipais de Educação.

S/P 05/12/2018 Organização e realização de reunião bimestral do Colegiado de Nutricionistas.

S/P 18/12/2018 Reunião com comissão pedagógica sobre proposta de especialização da UFFS.

24/01/19 08:29 AMSigaWeb - Solicitações de Serviços17 / 17


