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AMOSC
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 04/01/2021 Levantamento dos novos gestores da educação e Planejamento do setor de educação.

S/P 05/01/2021 Organização e elaboração de material em power point para apresentação na reunião do Colegiado de
Educação.

S/P 08/01/2021 Elaboração de material para reunião do colegiado.

S/P 12/01/2021 Reunião Estadual sobre o Plano de Contingência de Retorno às Aulas: Prazo de homologação, selo e
placa e atualização.

S/P 28/01/2021 Acompanhamento da live da CNM sobre recursos para educação.

S/P 01/02/2021 Reunião sobre a organização da formação de acolhimento aos profissionais de educação.

S/P 18/02/2021 Reunião planejamento sobre implementação do currículo regional e formação continuada.

S/P 19/02/2021 Reunião no Núcleo Intersetorial de Suporte ao APOIA (NISA) da Comarca de Chapecó.

S/P 19/02/2021 Acompanhamento de Live da CNM sobre o Novo Fundeb e Piso Nacional do Magistério.

S/P 05/04/2021 Participação em reunião do CIGERD.

S/P 07/04/2021 Participação de reunião do Núcleo de Suporte do APOIA da Comarca de Chapecó.

S/P 19/04/2021 Participação em reunião virtual do Núcleo Intersetorial de Suporte ao APOIA - NISA Regional com a
Comarca de Chapecó (MPSC).

S/P 26/04/2021 Reunião sobre o Plano de Vacinas dos professores com Comitê Estadual e Assessores em Educação
das associações de municípios.

S/P 29/04/2021 Participação de reunião do Conselho Comunitário da UFFS.

S/P 12/05/2021 Revisão do Currículo da Educação Infantil.

S/P 13/05/2021 Reunião sobre imigrantes na região Oeste.

S/P 13/05/2021 Organização da programação para realização de webinário da educação Especial.

S/P 14/05/2021 Revisão do documento curricular da educação infantil.

S/P 19/05/2021 Reunião com a coordenação da formação do ensino fundamental.

S/P 20/05/2021 Participação em reunião virtual do Conselhos Estratégico Social da UFFS.

S/P 24/05/2021 Reunião na Coordenadoria Regional de Educação de Chapecó.

S/P 01/06/2021 Reunião com professores formadores sobre encontros com professores da educação básica.

S/P 02/06/2021 Reunião de planejamento com as palestrantes convidas a participarem do Webinário da Educação
Especial no mês de julho.

S/P 15/06/2021 Reunião de orientação sobre revisão do currículo da educação física com professores formadores.

S/P 17/06/2021 Reunião com Diretoria do Colegiado de Educação.

S/P 18/06/2021 Participação on-line no Ciclo do TCE-SC – sobre o novo Fundeb.

S/P 21/06/2021 Reunião de orientação com grupo de formadores do componente de matemática sobre revisão do quadro
de referência.

S/P 22/06/2021 Participação de reunião do Conselho Diretor da FUNDESTE.

S/P 22/06/2021 Participação em webinário da UNESCO sobre o novo FUNDEB e as desigualdades educacionais.

S/P 23/06/2021 Encontro virtual com os professores formadores das Tecnologias - orientação para revisão do quadro
curricular.

S/P 24/06/2021 Participação na reunião do Colegiado de formação de professores da UNOCHAPECÓ.
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S/P 24/06/2021 Participação on-line em Audiência Pública da Câmara de Deputados sobre o Plano Nacional de
Educação.

S/P 02/07/2021 Participação em reunião on-line da FECAM com assessores em educação das associações de
municípios.

S/P 05/07/2021 Participação em webinário da Comissão da Educação sobre a Desigualdade acarretada no ensino pela
pandemia.

S/P 05/07/2021 Reunião com palestrantes do Webinário da Educação Especial: relato de experiências a realizar-se no dia
21 de julho.

S/P 14/07/2021 Relato de experiência da região da AMOSC sobre o atendimento da educação infantil no período da
pandemia às alunas da pedagogia na UFFS.

S/P 02/08/2021 Reunião com o Grupo de Trabalho Estadual das medidas pedagógicas para adequação das diretrizes
pedagógicas.

S/P 31/08/2021 Participação virtual da reunião do Conselho Diretor da FUNDESTE.

S/P 20/09/2021 Adequação do regimento interno da IV CONAE - etapa regional.

S/P 23/09/2021 Participação em reunião virtual do Conselho Comunitário da UFFS.

S/P 15/10/2021 Participação virtual em banca da UFFS do curso de Pedagogia sobre o Currículo da Ed. Infantil da
Amosc.

S/P 08/11/2021 Reunião com supervisão do SENAR sobre proposta de parceria.

S/P 11/11/2021 Apresentação de proposta de sistema próprio de avaliação.

S/P 29/11/2021 Participação em reunião do Conselho da FUNDESTE.

S/P 30/11/2021 Elaboração do plano de ação/2022 do setor de educação e de relatórios de prestação de contas de
viagem.

S/P 30/11/2021 Participação de reunião virtual do Conselho Estratégico Social da UFFS.

S/P 01/12/2021 Participação virtual no VI Encontro Nacional da Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação.

S/P 07/12/2021 Participação virtual de reunião do Conselho da FUNDESTE.

S/P 10/12/2021 Elaboração do relatório final da IV CONAE - etapa regional.

S/P 15/12/2021 Envio de relatório final da IV CONAE - etapa regional ao Fórum Estadual de Educação.

S/P 17/12/2021 Reunião com supervisor do SENAR sobre parceria de formação para serventes, merendeiras e
nutricionistas.

MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 18/01/2021 Orientação sobre o termo de responsabilidade e distanciamento em sala de aula.

7621 03/02/2021 Orientação a nova gestora da educação sobre retorno às aulas, atos de pessoal, programas federais,
transporte escolar e plano de contingência.

S/P 16/02/2021 Orientação sobre atividades não presenciais.

S/P 18/03/2021 Orientação sobre a substituição de conselheiro do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e Conselho
Municipal de Educação - CME.

S/P 26/03/2021 Orientação sobre prestação de contas do PDDE educação conectada e emergencial e parecer dos
conselhos no SIGCON.

S/P 13/04/2021 Orientação sobre a regulamentação pedagógica no conselho de educação e histórico de aluno.

S/P 08/10/2021 Orientação sobre IV CONAE - etapa intermunicipal.

S/P 21/10/2021 Reunião de orientação da etapa intermunicipal da IV CONAE integrando São Carlos.
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S/P 21/10/2021 Orientação sobre dados de solicitação para matricula de alunos.

S/P 02/12/2021 Orientação sobre aprovação ou reprovação no ciclo de alfabetização.

S/P 08/12/2021 Orientação sobre a reclassificação de estudante no primeiro e segundo ano do fundamental.

MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 04/01/2021 Orientação sobre o relatório de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação.

7608 28/01/2021 Orientações a nova gestora da educação, prefeito e equipe sobre ano letivo de 2021, plano de
contingência, escola em tempo integral no campo, transporte escolar.

S/P 08/02/2021 Orientação sobre sistema habilita para acesso de senha do prefeito e gestor da educação.

S/P 22/02/2021 Orientação escola em tempo integral do campo.

S/P 15/03/2021 Envio de minuta de regulamentação da educação especial e relatório de desenvolvimento.

S/P 22/03/2021 Orientação sobre a atualização comitê de monitoramento do Plano Municipal de Educação.

S/P 24/03/2021 Orientação sobre a atualização dos dados do CACS-FUNDEB no sistema do FNDE.

S/P 25/03/2021 Orientação sobre reorganização das turmas devido número reduzido de adesão ao presencial e alteração
do plano de contingência.

S/P 12/04/2021 Orientação sobre as medidas de afastamento de profissional da educação positivado pelo COVID-19.

S/P 16/04/2021 Orientação do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE).

S/P 30/04/2021 Orientação sobre resolução de regulamentação da avaliação da aprendizagem para 2021.

S/P 13/05/2021 Orientação de organização do projeto político pedagógico da Escola em Tempo Integral do Campo.

S/P 14/05/2021 Orientação sobre processo seletivo de professores.

7699 09/06/2021 Visita técnica de orientação e esclarecimento sobre a proposta pedagógica da Escola do Campo.

S/P 14/06/2021 Orientação sobre alinhamento do Plano Municipal de Educação no Plano de Ações Articuladas
(PAR/SIMEC) – plano subnacional preenchimento.

S/P 05/08/2021 Estudo e adequações da minuta de lei de regulamentação da educação especial.

7736 05/08/2021 Orientação sobre Lei de regulamentação da educação especial e atualização do projeto político
pedagógico.

S/P 18/08/2021 Orientação do PDDE Interativo.

S/P 23/08/2021 Orientação sobre a atualização dos membros do Fórum Municipal de Educação.

S/P 01/09/2021 Realização de oficina pedagógica para professores da Escola em Tempo Integral do Campo.

S/P 18/10/2021 Orientação sobre normatização da educação especial.

S/P 09/11/2021 Orientação sobre o relatório de desenvolvimento pedagógico da educação especial.

MUNICIPIO DE ARVOREDO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 13/01/2021 Orientação sobre a retomada das aulas, processo seletivo, capacitação.

S/P 26/01/2021 Orientação sobre retorno às aulas.

S/P 27/01/2021 Orientação sobre Plancon-Edu.

S/P 15/02/2021 Orientação sobre uso de máscara para crianças acima de 2 anos de idade de acordo com portaria nº 166
de 2021.

S/P 22/02/2021 Orientação sobre sugestão de atividade aos pais da educação infantil e registro no sistema escolar.
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S/P 22/02/2021 Orientação sobre sugestão de atividade aos pais da educação infantil e registro no sistema.

S/P 22/03/2021 Orientação sobre estágio supervisionado em período de pandemia.

S/P 23/03/2021 Orientação sobre a atualização de dados do CACS-FUNDEB.

S/P 25/03/2021 Orientação sobre isolamento de turmas de acordo com protocolo e nota informativa nº 02/2021 da SES.

S/P 28/06/2021 Orientação sobre a reorganização do tempo integral da educação infantil de acordo com a meta 06 do
plano municipal de educação.

7717 07/07/2021 Orientação sobre a adequação e elaboração plano plurianual de acordo com as metas e estratégias do
Plano Municipal de Educação.

S/P 04/08/2021 Orientação sobre o atendimento de estudante com deficiência.

S/P 18/10/2021 Reunião com o polo de Arvoredo e Nova Erechim sobre IV CONAE - etapa intermunicipal.

S/P 21/10/2021 Participação da conferência intermunicipal da IV CONAE.

S/P 13/12/2021 Orientação de processo de avaliação de estudante estrangeiro.

S/P 15/12/2021 Orientação sobre a organização de turmas no sistema e nova matriz curricular da educação infantil.

S/P 16/12/2021 Orientação sobre o cômputos das horas letivas no sistema escola web.

MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 04/01/2021 Orientação para atualização de representante do seguimento de pais no Conselho de Alimentação
Escolar.

S/P 30/03/2021 Orientação sobre a atualização do regimento interno do conselho do FUNDEB e indicação de membro da
sociedade civil organizada.

S/P 25/06/2021 Orientação sobre o processo de vacinação dos trabalhadores da educação – cadastro inicial.

7752 20/08/2021 Orientação técnica para a nutricionista, referente a organização de kits de alimentos aos estudantes e
licitações da alimentação da agricultura familiar.

S/P 20/10/2021 Reunião de orientação com o polo de Caxambu do Sul sobre IV CONAE integrando Guatambu e Planalto
Alegre.

S/P 25/10/2021 Participação na IV CONAE intermunicipal.

MUNICIPIO DE CHAPECO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 21/01/2021 Orientação sobre atualização e homologação dos Planos de Contingência das Escolas.

S/P 26/01/2021 Orientação sobre retorno às aulas e Plano de Contingência.

S/P 03/02/2021 Orientação sobre EPIs de acordo com plano de contingência.

S/P 16/02/2021 Orientação sobre atualização dos Plancons Escolares e Plancons das Universidades.

S/P 24/03/2021 Orientação sobre entrega de kits de alimentação escolar de acordo com a legislação vigente.

S/P 24/03/2021 Orientação sobre o Plancon-Edu no que se refere as atividades esportivas e projetos e programas
intersetoriais conforme Portaria 983.

S/P 03/05/2021 Participação na reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento do COVID-19 - orientações sobre o plano
de vacinação dos professores.

S/P 10/05/2021 Orientação às gestoras sobre currículo da educação infantil e procedimentos nesta etapa de ensino.

S/P 14/05/2021 Orientação sobre o Plano de Contingência das Escolas quanto a proibição de projetos intersetoriais com
a interação de pessoas fora da escola, conforme previsto da Portaria Estadual.

S/P 18/08/2021 Orientação sobre atualização do PLANCON-EDU.
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S/P 18/08/2021 Orientação sobre a reativação e atualização dos membros do Fórum Municipal de Educação.

S/P 10/09/2021 Participação na reunião virtual do Comitê Municipal Gerenciamento dos PLANCONS-EDU.

S/P 10/09/2021 Orientação da IV CONAE - etapa municipal.

S/P 16/09/2021 Orientação sobre monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação.

S/P 24/09/2021 Participação em reunião virtual do Fórum Municipal de Educação.

S/P 04/10/2021 Participação em reunião virtual do Fórum Municipal de Educação sobre a realização da IV CONAE -
etapa municipal.

S/P 13/10/2021 Reunião preparatória do Fórum Municipal de Educação da IV CONAE municipal.

S/P 14/10/2021 Orientação sobre a etapa municipal da CONAE.

S/P 29/10/2021 Participação virtual da IV CONAE municipal.

S/P 09/11/2021 Orientação sobre os encaminhamentos junto as coordenadorias de educação referente o transporte
escolar aos alunos do novo ensino médio.

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 07/01/2021 Orientação sobre a área cultural.

S/P 19/01/2021 Orientação sobre o grupo de risco da educação especial.

7616 27/01/2021 Orientação a nova gestora da educação sobre retorno às aulas, planos de contingência, transporte
escolar e atos de pessoal.

S/P 19/02/2021 Orientação sobre cumprimento da carga horária do professor mesmo diante da suspensão das aulas
presenciais.

S/P 25/03/2021 Orientação sobre o currículo regional, formação de professores e sistema escola web.

S/P 09/04/2021 Orientação sobre adesão ao Sistema Nacional de Cultura - SNC e encaminhamento dos procedimentos
da Gestão Municipal de Cultura.

S/P 14/04/2021 Orientação sobre sistema escolar web, operacionalização.

S/P 24/05/2021 Orientação sobre a avaliação da aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil.

S/P 30/06/2021 Orientação sobre o Sistema Escolar - diário de classe.

S/P 30/06/2021 Treinamento as operadores do Sistema Escola Web juntamente com o setor de informática.

S/P 20/08/2021 Orientação para organização de conferência de cultura.

S/P 02/09/2021 Orientação sobre procedimentos do sistema escola web em 02 escolas.

S/P 03/09/2021 Orientação sobre elaboração de planos de ensino no sistema escola web.

S/P 01/10/2021 Envio de minuta de regimento interno do Conselho Municipal de Educação.

S/P 07/10/2021 Orientação sobre frequência obrigatória dos estudantes.

S/P 13/12/2021 Orientação sobre relatórios finais de diário de classe do sistema escola web.

S/P 20/12/2021 Treinamento do sistema escola web aos professores da Escola Fernando Machado.

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 29/01/2021 Orientação ao novo gestor da educação sobre retorno às aulas, atos de pessoal, transporte escolar,
turmas alternadas e plano de contingência.

S/P 15/02/2021 Orientação sobre decreto de suspensão das aulas presenciais e sobre planejamento e escalonamento
das famílias para retirada de material para os alunos em atividade não presencial.
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S/P 06/04/2021 Orientação sobre novos membros do CACS-FUNDEB.

S/P 12/04/2021 Orientação sobre o plano de contingência e questões pedagógicas das escolas.

S/P 27/08/2021 Orientação atualização do PLANCON-EDU.

S/P 21/09/2021 Orientação sobre aluno transferido sem ter frequentado o 1º ano do ensino fundamental.

S/P 22/10/2021 Participação virtual da etapa intermunicipal da IV CONAE.

S/P 16/12/2021 Orientação sobre o cômputos das horas letivas no sistema escola web e avaliação de estudante com
menos de 75% de frequência.

MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 28/01/2021 Orientação sobre retorno às aulas na educação infantil.

S/P 03/02/2021 Orientação habilitação do prefeito junto ao FNDE para acesso as senhas dos programas federais.

S/P 15/03/2021 Orientação e atualização de dados do gestor no SIMEC/PAR.

S/P 23/03/2021 Orientação sobre regulamentação do conselho escolar para recebimento de recursos do PDDE do Centro
de Educação Infantil.

S/P 26/03/2021 Solicitação de adequação no sistema escola web campo diário de classe para não excluir aluno quando o
mesmo é transferido.

7652 08/06/2021 Orientação sobre a Reelaboração do Projeto Político Pedagógico da Educação Infantil e Planos de Ações
Articuladas.

S/P 08/06/2021 Orientação e envio de documentos para regulamentação do transporte escolar no município.

S/P 23/09/2021 Orientação sobre a IV CONAE - etapa intermunicipal.

S/P 15/10/2021 Reunião com o polo da IV CONAE intermunicipal de Formosa do Sul.

S/P 19/10/2021 Participação virtual da conferência intermunicipal de Formosa do Sul integrando Santiago do Sul,
Jardinópolis, União do Oeste.

S/P 03/11/2021 Orientação sobre o novo FUNDEB e envio de documentos.

S/P 08/12/2021 Orientação sobre o processo de avaliação de estudantes, aprovação ou reprovação de acordo os
pareceres do CNE.

MUNICIPIO DE GUATAMBU
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 06/01/2021 Orientação sobre Lei emergencial à cultura.

7603 21/01/2021 Orientação a nova gestora da educação sobre retorno às aulas, atualização do Plano de Contingência,
atos de pessoal, transporte escolar.

S/P 18/02/2021 Orientação sobre Plancon-Escolar.

S/P 22/02/2021 Orientação sobre atualização do Plancon-Edu Municipal.

7637 10/03/2021 Realizado capacitação para comitê municipal, comissões escolares e professores sobre o Plano de
Contingência de Retorno às Aulas.

S/P 16/03/2021 Orientação sobre caso suspeito de COVID-19 na escola e afastamentos.

S/P 23/03/2021 Orientação sobre validação de diploma de professor curso de artes em teatro, incompatível com
habilitação solicitada em processo seletivo.

S/P 08/04/2021 Orientação sobre função da coordenação pedagógica.

S/P 23/04/2021 Acompanhamento dos Plancon-Escores e orientação a equipe pedagógica.

S/P 28/04/2021 Orientação sobre elaboração do Plano de Contingência da Cultura.
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S/P 28/04/2021 Orientação sobre regulamentação do transporte escolar e envio de documentos e minuta de lei.

S/P 26/05/2021 Orientação a gestão da educação sobre Plano de Contingência e adequação de espaços.

S/P 09/06/2021 Orientação sobre a atualização do PLANCON-Edu adequado a nova Portaria.

S/P 19/07/2021 Orientação sobre investimento constitucionais obrigatórios na educação básica - 25%.

S/P 03/08/2021 Orientação sobre os investimentos dos 25% na etapa da educação infantil.

7749 30/08/2021 Orientação aos coordenadoras escolares sobre a formação de conselhos escolares como entidade
executora das unidades escolares.

S/P 13/09/2021 Orientação sobre a disponibilidade de transporte escolar para crianças na etapa de creche.

S/P 15/09/2021 Participação em capacitação sobre patrimônio histórico cultural.

S/P 17/09/2021 Orientação sobre a atualização do PLANCON-EDU.

S/P 20/09/2021 Orientação sobre lei do sistema municipal de educação.

S/P 23/09/2021 Orientação sobre contratação de professor para educação especial.

S/P 04/10/2021 Orientação sobre nomenclatura dos servidores da área de educação para organização do concurso
público e processo seletivo/2022.

S/P 18/10/2021 Orientação sobre a ampliação do atendimento de 0 a 3 anos em escola que atende crianças da pré-
escola.

S/P 25/10/2021 Participação virtual da abertura da IV CONAE - etapa intermunicipal.

S/P 30/11/2021 Orientação sobre cargos da educação.

S/P 06/12/2021 Orientação recursos Lei Aldir Blanc.

S/P 20/12/2021 Orientação sobre hora atividade do segundo professor e regulamentação municipal da educação
especial.

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 05/02/2021 Orientação ao novo gestor da educação sobre retorno às aulas, atos de pessoa, transporte escolar e
plano de contingência.

S/P 16/02/2021 Orientação sobre Trabalho Currículo no Sistema Escola Web.

S/P 22/02/2021 Orientação sobre as postagem de atividade curricular no Sistema Escolar.

S/P 18/03/2021 Orientação sobre plano de aula dos professores.

S/P 22/03/2021 Orientação sobre postagem de atividade curricular no Sistema Escolar.

S/P 25/03/2021 Orientação sobre a organização da educação infantil com retorno parcial do 0 a 3 anos.

S/P 06/04/2021 Orientação sobre o retorno das atividades presenciais na educação infantil.

S/P 08/04/2021 Orientação sobre atendimento na educação infantil tempo integral e tempo parcial.

S/P 13/04/2021 Orientação sobre o sistema escolar.

S/P 16/04/2021 Orientação de envio de atividades remotas para alunos transferidos.

S/P 27/04/2021 Orientação aos professores sobre Sistema Escola Web e processo de planejamento continuum
2020/2021.

S/P 18/05/2021 Orientação de caso de aluno com constante faltas na escola, por motivos de problemas familiares. Foi
sugerido para mudar o aluno no mesmo turno do irmão e acompanhar essa criança, sem a necessidade
de encaminhar APOIA.

S/P 20/05/2021 Orientação sobre o diário on-line.
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S/P 10/06/2021 Orientação sobre a plataforma SNC – situação da adesão ao sistema nacional de cultura e
regulamentação municipal.

S/P 26/08/2021 Orientação sobre a transferência aluna da pré-escola para outro município.

S/P 26/11/2021 Orientação sobre a data corte de ingresso no 1º ano e envio de documentos reguladores.

S/P 13/12/2021 Orientação referente a carga horária de atendimento na creche em tempo integral no sistema escola web.

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 11/01/2021 Orientação sobre coordenação pedagógica.

7610 22/01/2021 Orientação a nova gestora da educação e jurídico do município referente ao retorno às aulas, processo
seletivo, transporte escolar e Plano de Contingência.

S/P 26/01/2021 Orientação sobre atualização de dados no SIMEC/PAR.

S/P 27/01/2021 Orientação sobre aluno com deficiência em atendimento remoto e possível mudança de endereço para
município vizinho.

S/P 29/01/2021 Orientação sobre acesso ao PDDE interativo.

S/P 01/02/2021 Orientação sobre organização dos espaços na educação infantil, concentração de disciplinas para não
haver muito rodízio de professores nas turmas e atividades não presenciais para educação infantil.

S/P 02/02/2021 Orientação sobre regime de colaboração com Estado do transporte escolar.

S/P 08/02/2021 Orientação sobre atividade não presencial para educação infantil e registro no sistema escolar.

S/P 08/02/2021 Orientação Plancon e SIMEC/PAR 4.

S/P 16/02/2021 Orientação sobre adesão da Plataforma + PME no SIMEC-PAR.

S/P 18/02/2021 Orientação sobre Plancon-Edu atualizações e postagem na plataforma.

S/P 19/02/2021 Orientação sobre adesão da formação para conselho escolar no SIMEC-PAR.

S/P 22/02/2021 Orientação sobre questionário Covid-19 do SIMEC.

S/P 08/03/2021 Orientação sobre aferição de temperatura e regulamentação no Plancon-Edu.

S/P 15/03/2021 Orientação sobre indicação de membros do segmento de professos no conselho do Fundeb e atualização
do Plancon-Edu.

S/P 18/03/2021 Orientação sobre: boletim diário de acompanhamento de ocorrências na escola do COVID-19; sistema
escolar; possibilidade de regulamentação do ensino 2021 pelos conselhos de educação e plano de
contingência do esporte e da área da cultura.

S/P 25/03/2021 Orientação sobre plano de contingência da cultura.

S/P 30/03/2021 Orientação sobre formação de professores, atualização de resolução no conselho municipal de educação
e o novo conselho do FUNDEB.

S/P 31/03/2021 Orientação sobre plano de ensino, relatório de desenvolvimento da educação especial e sistema escola
web.

S/P 14/04/2021 Orientação sobre o preenchimento do PDDE interativo.

S/P 16/04/2021 Orientação da busca ativa na educação infantil e regulamentação do currículo.

S/P 27/05/2021 Envio de modelo de resolução para regulamentação no conselho de educação.

S/P 28/05/2021 Orientação sobre o cadastramento de novos profissionais da educação para o Plano Estadual de
Vacinas.

S/P 02/06/2021 Orientação sobre o Plano de Ações Articuladas (PAR/SIMEC).

S/P 09/06/2021 Orientação sobre adequação de lei de regulamentação do conselho municipal de educação.
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S/P 11/06/2021 Orientação e envio de minuta de resolução para aprovação da modalidade de ensino hibrido e avaliação
semestral.

S/P 14/06/2021 Orientação sobre questionário no sistema PDDE interativo.

S/P 22/06/2021 Orientação sobre a etapa de ensino com obrigatoriedade de matrícula na educação básica; Programa
APOIA e envio de legislação e parecer do MPSC.

S/P 24/06/2021 Orientação e envio de minuta sobre a regulamentação de estágios supervisionados/curricular.

S/P 29/06/2021 Orientação sobre preenchimento do PAR/SIMEC metas do plano municipal de educação.

S/P 01/07/2021 Orientação sobre os relatórios da multiplicação da formação continuada aos professores.

S/P 05/08/2021 Orientação da aba planejamento do PAR/SIMEC.

S/P 31/08/2021 Orientação sobre o Programa Educação e Família do MEC.

S/P 03/09/2021 Orientação sobre o processo de formação de professores quanto a carga horária e relatórios.

S/P 10/09/2021 Orientação da atuação do estagiário.

S/P 16/09/2021 Orientação sobre a atualização do PLANCON-EDU.

S/P 22/09/2021 Orientação sobre a possibilidade de aulas remotas devido a reparos e manutenção do prédio escolar em
virtude de vendaval.

S/P 23/09/2021 Orientação sobre o novo FUNDEB e envio de documentação.

S/P 23/09/2021 Orientação sobre planejamento de iniciativas do PAR/SIMEC.

S/P 24/09/2021 Envio da Portaria 899/21 que orienta sobre a realização dos eventos no Estado de SC.

S/P 08/11/2021 Orientação sobre contratação de professor de educação física.

S/P 29/11/2021 Orientação sobre projeto político pedagógico e PLANCON-EDU.

S/P 08/12/2021 Orientação sobre a não retenção de estudante.

S/P 15/12/2021 Orientação sobre o destino correto de livros didáticos consumíveis - desfazimento.

7758 20/12/2021 Orientação sobre monitoramento do Plano Municipal de Educação e ações e programas do FNDE.

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 26/01/2021 Orientação sobre escolha de diretor de escola em conformidade com legislação.

S/P 22/02/2021 Orientação sobre atendimento não presencial dos alunos necessitando outros professores.

S/P 22/02/2021 Orientação sobre atendimento não presencial dos estudantes e professores em trabalho remoto.

S/P 19/03/2021 Orientação sobre kits de alimentação escolar e nova lei do CACS-FUNDEB.

S/P 14/04/2021 Orientação sobre currículo e atualização do plano de contingência.

S/P 20/04/2021 Orientação sobre atualização do Conselho de Alimentação Escolar e a legislação do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE).

S/P 22/04/2021 Orientação sobre a atualização do Plano de Contingência Escolar - PLANCON-EDU.

S/P 06/07/2021 Orientação sobre o Plano de Contingência e processo de multiplicação da formação com base na
avaliação diagnóstica, planejamento continuum 2020/2021 e currículo.

S/P 20/10/2021 Orientação sobre IV CONAE - registro final do documento referência.

S/P 21/10/2021 Participação virtual da Etapa Intermunicipal da IV CONAE integrando Nova Erechim e Águas Frias.

MUNICIPIO DE PAIAL
Protoc. Data Descrição do atendimento
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S/P 01/07/2021 Treinamento aos professores sobre novas funcionalidades do sistema escolar e os processos
pedagógicos de acordo com o currículo.

S/P 23/08/2021 Orientação sobre definições do Comitê Municipal de Retorno às Aulas.

S/P 16/09/2021 Orientação sobre solicitação de troca de turno de estudante.

S/P 01/10/2021 Orientação sobre garantia de matrícula de alunos na educação básica a partir dos 04 anos de idade e
não de turno.

S/P 20/10/2021 Orientação sobre o número mínimo de estudante por turma.

S/P 09/11/2021 Orientação sobre critérios de vagas na educação infantil e número de crianças por turma.

MUNICIPIO DE PINHALZINHO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 12/01/2021 Orientação ao prefeito sobre retorno às aulas.

S/P 18/02/2021 Orientação sobre Plancon-edu e protocolos dos cursos livres, envio de legislação.

S/P 22/02/2021 Orientação para gerar QRCodes dos Plancons.

S/P 10/03/2021 Orientação sobre Boletim diário do Plancon-Edu.

S/P 19/03/2021 Orientação sobre a atualização do Plancon-Edu.

S/P 26/03/2021 Orientação sobre pré-escolar em tempo integral e o valor do FUNDEB para investimentos nesta etapa de
ensino.

S/P 18/05/2021 Orientação sobre prorrogação do prazo de prestação de contas da Lei Aldir Blanc.

S/P 19/05/2021 Orientação sobre o uso de celular na escola devido a Lei Estadual que proíbe uso durante horário
escolar.

S/P 14/06/2021 Orientação sobre a reorganização de turmas e atendimento em creche em período parcial ou integral.

S/P 15/06/2021 Orientação sobre obrigatoriedade de matrículas para estudantes estrangeiros na rede pública e envio de
legislação.

S/P 05/07/2021 Orientação sobre em quais casos de alunos da educação especial tem direito a professor auxiliar.

S/P 20/10/2021 Reunião de orientação com o polo de Pinhalzinho sobre IV CONAE integrando Sul Brasil e Serra Alta.

S/P 22/10/2021 Participação virtual da etapa intermunicipal da IV CONAE.

MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 18/01/2021 Orientação sobre termo de responsabilidade e atendimento em creche.

S/P 26/01/2021 Orientação a nova gestora de educação: organização do retorno às aulas, transporte escolar, atualização
do Plano de Contingência, PDDE emergencial.

S/P 08/03/2021 Orientação sobre a renovação das associação de pais e professores - APPs.

S/P 08/03/2021 Orientação sobre planejamento no Sistema Escolar.

S/P 09/03/2021 Orientação sobre eleição da nova diretoria da associação de pais e professores - APPs.

S/P 10/03/2021 Orientação sobre atualização da diretoria da APP e afastamento de servidor positivado pela Covid-19.

S/P 30/03/2021 Orientação sobre o plano de gestão cultural, reestruturação do Conselho de Cultura, atualização de
dados do SNC.

S/P 14/04/2021 Orientação sobre reestruturação de biblioteca pública.

S/P 15/04/2021 Acompanhamento do Plano de Contingência e orientações a Equipe da Secretaria de Educação.

S/P 18/05/2021 Orientação sobre a prestação de contas Lei Aldir Blanc com prazo prorrogado para junho de 2022.
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S/P 26/05/2021 Orientação sobre a gestão cultural.

S/P 26/05/2021 Orientação sobre adequação da legislação do Conselho de Cultura e Sistema de Cultura.

S/P 27/05/2021 Envio de minutas de regimento interno do conselho municipal de cultura, regimento da biblioteca pública
e minuta de lei de descarte de livros.

S/P 10/06/2021 Orientação sobre lei do sistema municipal de Cultura.

7737 03/08/2021 Orientação a Gestão de Cultura sobre o sistema de Bibliotecas Públicas.

S/P 06/08/2021 Orientação PAR/SIMEC aos gestores da educação.

S/P 18/08/2021 Orientação de acesso ao PDDE interativo.

S/P 02/09/2021 Orientação sobre atualização de membros no conselho.

S/P 16/09/2021 Orientação sobre falta de estudantes com justificativa - registro no sistema escola web.

S/P 25/10/2021 Participação na IV CONAE - etapa intermunicipal.

S/P 26/11/2021 Envio de minuta de lei de revisão do conselho municipal de educação.

S/P 01/12/2021 Orientação sobre a atualização do decreto do Fórum Municipal de Educação.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 18/02/2021 Orientação sobre o Sistema Escolar campo trabalho curricular do professor.

S/P 08/03/2021 Orientação sobre o conselho do FUNDEB.

S/P 25/03/2021 Orientação sobre possibilidade de alimentação escolar terceirizada.

S/P 06/04/2021 Acompanhamento do Plano de Contingência, orientação sobre programas e gestão da educação.

7689 13/05/2021 Participado de reunião de planejamento com os professores e coordenação, discutindo e orientando
sobre o processo de planejamento da educação infantil conforme o currículo referência.

S/P 16/06/2021 Orientação de atividades não presencial na educação infantil.

S/P 05/07/2021 Orientação do percentual do PDDE para o exercício 2021.

S/P 04/10/2021 Orientação sobre a realização da IV CONAE - etapa intermunicipal.

S/P 04/11/2021 Envio de proposta de matriz da educação infantil.

MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 15/04/2021 Reunião com Equipe técnica e pedagógica da secretaria de educação, visita nas escolas para
acompanhamento do Plano de Contingência.

S/P 22/04/2021 Orientação on-line para a equipe de gestores das escolas sobre o planejamento anual da educação
infantil e atualização do plano de contingência.

S/P 13/05/2021 Orientação sobre o processo de avaliação das aprendizagens em semestres.

S/P 14/05/2021 Orientação sobre a aba de planejamento do Plano de Ações Articuladas (PAR/SIMEC).

S/P 19/08/2021 Participação no XI Congresso da Família.

S/P 31/08/2021 Orientação sobre o PDDE Campo.

S/P 17/09/2021 Orientação sobre a realização da IV CONAE - etapa intermunicipal.

S/P 23/09/2021 Participação em encontro virtual em homenagem ao dia das serventes escolares.

S/P 01/10/2021 Orientação sobre documentação da IV CONAE - etapa intermunicipal.
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S/P 29/10/2021 Acompanhamento e orientações sobre a IV CONAE na Etapa Intermunicipal de Águas de Chapecó e São
Carlos.

S/P 03/12/2021 Participação de ato de inauguração da creche municipal.

MUNICIPIO DE SERRA ALTA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 07/01/2021 Orientação sobre a atualização do PDDE básico e programas federais e sobre coordenação pedagógica.

S/P 14/01/2021 Orientação sobre o trabalho da coordenação pedagógica.

7599 19/01/2021 Orientação a nova Gestora da Educação, Prefeito e equipe sobre procedimentos para retorno às aulas,
atos de pessoal, programas federais e transporte escolar.

S/P 28/01/2021 Orientação sobre recurso PSE para o enfrentamento do COVID-19 nas escolas.

S/P 16/03/2021 Orientação sobre alteração de dados e senha de prefeito habilitando para acesso ao SIMEC/PAR.

S/P 19/04/2021 Orientação de atividades na educação infantil.

S/P 28/04/2021 Orientação sobre dias de efetivo trabalho escolar e sistema escolar: campo de observação de formação
ou planejamento.

S/P 22/06/2021 Orientação de atendimento a aluno com deficiência (autismo) em regime de alternância na escola.

S/P 20/09/2021 Orientação sobre escola ativa no censo escolar.

S/P 08/11/2021 Orientação sobre aprovação ou reprovação de aluno em 2021.

S/P 22/11/2021 Envio de sugestão de resolução de regulamentação da avaliação da aprendizagem no conselho
municipal de educação.

S/P 01/12/2021 Orientação sobre a elaboração do parecer de avaliação das aprendizagens.

MUNICIPIO DE SUL BRASIL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 06/01/2021 Orientação sobre aquisição de senha do SIOPE-MASV.

S/P 19/01/2021 Orientação a nova Gestora da Educação, Prefeito e equipe sobre procedimentos para retorno às aulas,
atos de pessoal, programas federais e transporte escolar.

S/P 03/02/2021 Orientação sobre atualização dos planos de contingência.

S/P 08/02/2021 Orientação sobre matrícula próximo a residência do aluno.

S/P 11/03/2021 Orientação sobre o Plancon-Edu.

S/P 15/03/2021 Revisão e sugestão de inclusão de dados no Plancon-Edu do Centro de Educação Infantil Municipal.

S/P 25/03/2021 Orientação sobre o sistema escolar, plano de aula do professor e plano de contingência para a
publicação.

S/P 31/03/2021 Orientação de adequação do regimento interno do novo Conselho do FUNDEB e envio ao município de
minuta.

S/P 12/04/2021 Orientação sobre processo de planejamento do professor.

S/P 18/05/2021 Orientação de elaboração do boletim diário do Plano de Contingência e suspensão de aulas por
contaminação do COVID-19 no ambiente escolar.

S/P 19/05/2021 Orientação sobre suspensão de aulas em uma escola, por positivação de COVID-19 em alguns
profissionais da educação.

S/P 02/06/2021 Orientação do boletim diário e semanal do PLANCON-EDU.

S/P 10/06/2021 Orientação sobre o conselho e plano municipal de cultura.

S/P 02/07/2021 Orientação sobre o processo de avaliação da aprendizagem.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO

Página 13/19 SIGAWEB - Sistema de Solicitação de Serviços 18/01/2022

S/P 06/07/2021 Orientação sobre o processo de avaliação da aprendizagem e procedimentos no sistema escola web.

S/P 06/07/2021 Treinamento aos professores sobre o sistema escola web e questões do processo de avaliação das
aprendizagens.

S/P 23/08/2021 Orientação sobre o Conselho Municipal de Cultura e mapeamento cultural.

S/P 07/10/2021 Envio de proposta de organização dos tempos da educação infantil – matriz curricular.

S/P 22/11/2021 Envio de sugestão de resolução de regulamentação da avaliação da aprendizagem no conselho
municipal de educação.

S/P 22/11/2021 Envio de sugestão de resolução de regulamentação da avaliação da aprendizagem no conselho
municipal de educação.

MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 07/01/2021 Orientação sobre a criação de turmas integrais na creche – tempo de atendimento semi-integral.

S/P 14/01/2021 Orientação sobre atendimento em creche.

S/P 18/01/2021 Orientação sobre a atualização do Plancon e Plano de retorno.

S/P 19/01/2021 Orientação sobre o sistema habilita novo gestor – atualização de dados junto ao FNDE.

S/P 28/01/2021 Orientação sobre investimentos dos recursos do PDDE emergencial e PSE para enfrentamento do
COVID-19 nas escolas.

7619 05/02/2021 Orientação ao novo gestor da educação sobre ano letivo de 2021, atos de pessoal, educação especial,
transporte escolar e plano de contingência.

S/P 25/02/2021 Orientação PDDE emergencial e organização das turmas.

S/P 16/03/2021 Orientação sobre o transporte escolar.

S/P 22/03/2021 Orientação sobre o Sistema Escolar.

7666 27/04/2021 Reunião com Equipe de gestão da educação, orientação aos professores da educação infantil sobre
sistema escola web e acompanhamento do Plano de Contingência.

S/P 12/05/2021 Orientação sobre as medidas sanitária para organizar as prática de educação física na escola.

S/P 02/08/2021 Orientação sobre a adesão aos recursos Lei Aldir Blanc.

S/P 23/08/2021 Orientação sobre a atualização do PLANCON-Edu.

S/P 23/08/2021 Orientação da reorganização do Fórum Municipal de Educação.

S/P 01/10/2021 Envio de minuta de regimento interno do Conselho Municipal de Educação.

S/P 22/10/2021 Orientação sobre o processo de avaliação da educação infantil.

S/P 26/10/2021 Orientação sobre crianças que não estão frequentando a creche e não dão devolutiva pedagógica.

S/P 20/12/2021 Orientação sobre o cômputo da carga horária da educação infantil e das atividades não presenciais.

TODOS OS MUNICIPIOS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 06/01/2021 Envio por e-mail de regulamentação sobre retorno às aulas em 2021 e legislação do novo FUNDEB.

S/P 07/01/2021 Envio de legislação educacional por e-mail.

S/P 13/01/2021 Reunião de alinhamento e informações gerais para o início das atividades da gestão da Educação
Municipal em Santa Catarina.

S/P 14/01/2021 Organização e realização de reunião com o Colegiado de Educação.

S/P 14/01/2021 Envio de material de orientação sobre retorno às aulas.
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S/P 20/01/2021 Reunião com a Diretoria do Colegiado de Educação e Grupo de Trabalho pedagógico sobre
encaminhamentos da formação continuada com base no planejamento pedagógico 2021.

S/P 20/01/2021 Organização e realização de reunião com os Comitês Municipais de Retorno às Aulas.

S/P 26/01/2021 Orientação sobre Plano de Contingência para retorno às aulas.

S/P 26/01/2021 Participação em reunião com Equipe Estadual dos Planos de Contingência: atualização dos planos e
cadastro para formação da comunidade escolar.

S/P 27/01/2021 Organização e realização de reunião com o Colegiado de Nutricionistas.

S/P 27/01/2021 Reunião sobre transporte escolar.

S/P 28/01/2021 Orientações e encaminhamentos sobre a formação continuada sobre as diretrizes de retorno às aulas
pela plataforma da Defesa Civil Estadual.

S/P 01/02/2021 Organização e realização de reunião do Colegiado de Educação: Educação Bilíngue, atos de pessoal,
Retorno às aulas – apresentada proposta e formação sobre acolhimento e biossegurança.

S/P 02/02/2021 Encaminhado de sugestão de plano de retorno às aulas por e-mail.

S/P 04/02/2021 Organização e realização de encontro virtual sobre retorno às aulas de acordo com legislação do
Conselho Nacional de Educação.

S/P 08/02/2021 Organização e acompanhamento da formação de professores sobre Acolhimento Psicossocial e
Biossegurança Humanizada: Função social do profissional da educação (Acolhimento aos educadores).

S/P 09/02/2021 Organização e acompanhamento da formação de professores sobre Acolhimento Psicossocial e
Biossegurança Humanizada: Acolhimento psicossocial e processual na Educação Básica (Acolhimento
aos estudantes).

S/P 10/02/2021 Organização e acompanhamento de formação continuada dos professores sobre Acolhimento
Psicossocial e Biossegurança Humanizada: Biossegurança humanizada na Educação Básica.

S/P 11/02/2021 Organização e acompanhamento de formação continuada de professores sobre Acolhimento Psicossocial
e Biossegurança Humanizada: Relação família e escola em tempos de pandemia e Educação Híbrida na
Educação Básica.

S/P 15/02/2021 Organização e realização de reunião extraordinária com o Colegiado de Educação sobre retorno às aulas
diante do avanço do COVID-19 na região.

S/P 16/02/2021 Envio de novas legislação estadual sobre regulamentação do retorno às aulas.

S/P 17/02/2021 Organização e realização de reunião com o Colegiado de Educação sobre deliberação de assembleia de
prefeitos pela suspensão das aulas presenciais.

S/P 17/02/2021 Organização e realização de reunião com os Comitês Municipais de retorno às aulas para orientações
sobre papel dos comitês, principais alterações na legislação e atualização dos planos de contingência.

S/P 17/02/2021 Reunião com as Coordenadorias de Educação Regional do Estado para informar sobre suspensão das
aulas presenciais.

S/P 26/02/2021 Reunião Estadual do Plancon-Edu.

S/P 08/03/2021 Envio de modelo de boletim diário do COVID-19 nas escolas e orientação de entrega da RAIS 2020 das
APPs.

S/P 09/03/2021 Reunião com representantes das Coordenadoria Regional de Educação - CRE sobre encaminhamentos e
atualizações do Plancon-Edu.

S/P 10/03/2021 Reunião Estadual para discussão e elaboração de parecer e protocolo de afastamento de profissionais da
educação e estudantes durante a pandemia do COVID-19.

S/P 10/03/2021 Participação de evento sobre o novo FUNDEB.

S/P 16/03/2021 Realização da primeira reunião anual do Colegiado de Cultura.

S/P 18/03/2021 Participação em evento sobre Projeto sala de governança do MEC/FNDE.

S/P 18/03/2021 Reunião semanal do Colegiado de Educação.
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S/P 19/03/2021 Participação em formação do CONGESC sobre Lei Aldir Blanc.

S/P 22/03/2021 Reunião do Grupo de Trabalho da Educação Infantil com orientações sobre aulas presencias e formação
continuada.

S/P 23/03/2021 Participação em evento sobre Alfabetização e Letramento: na cultura do papel e na cultura das telas.

S/P 24/03/2021 Realização de Formação Continuada com Equipes Pedagógicas do Ensino Fundamental dos Municípios.

S/P 26/03/2021 Participação em evento sobre escuta especializada.

S/P 29/03/2021 Realização de reunião do Colegiado de Nutricionistas.

S/P 29/03/2021 Realização de reunião do Colegiado de Educação.

S/P 30/03/2021 Reunião com grupo de trabalho sobre sistema escolar web, formação da educação infantil e educação
especial, avaliação.

S/P 01/04/2021 Envio de minuta do novo Regimento Interno do Conselho do FUNDEB.

S/P 05/04/2021 Análise e observação dos Planos de Contingência dos municípios na plataforma do classroom. Enviado
observação aos municípios e solicitado inclusão dos Plancons atualizados até dia 07/04.

S/P 05/04/2021 Reunião sobre formação continuada dos profissionais de educação física.

S/P 08/04/2021 Realização de reunião semanal do Colegiado de Educação.

S/P 09/04/2021 Realização de reunião com Equipes Pedagógicas sobre avaliação da aprendizagem e encaminhamentos
semestral.

S/P 12/04/2021 Realização de webinário para profissionais da educação física: práticas pedagógicas do tempo presente -
cenários possíveis.

S/P 13/04/2021 Participação em evento online sobre Busca Ativa Escolar.

S/P 14/04/2021 Acompanhamento de capacitação on-line do FNDE sobre Transporte Escolar.

S/P 19/04/2021 Organização e transmissão de Webinário: Educação Especial na atualidade, os desafios e possibilidades,
parceria com Fundação Catarinense de Ed. Especial.

S/P 20/04/2021 Participação em reunião do Comitê Estadual do COVID-19 sobre o plano estadual de vacinação dos
professores.

S/P 22/04/2021 Realização do 3º encontro de formação da Equipe Pedagógica - processo de planejamento pedagógico e
o currículo regional.

S/P 22/04/2021 Participação em reunião virtual do Comitê Estadual sobre o plano de vacinação de professores,
organização do formulário de levantamento de dados.

S/P 23/04/2021 Reunião sobre proposta de formação de professores da educação infantil.

S/P 26/04/2021 Reunião do Colegiado de Educação com a participação de representantes do Centro de Apoio
Operacional da Infância e Juventude/MPSC e da Secretaria Estadual de Educação sobre programa
APOIA e Plano de Vacinação.

S/P 28/04/2021 Realização de Webinário: Regulamentação da Educação Especial.

S/P 28/04/2021 Encontro on-line com representantes dos 27 Comitês Municipais sobre atualização dos PLANCON-EDUs
e Plano de Vacinação dos Professores.

S/P 29/04/2021 Envio de orientações sobre cadastro dos profissionais de educação para o plano de vacina COVID-19.

S/P 29/04/2021 Participação no Fórum Região Sul da UNDIME, palestra sobre planos municipais de educação com
MPSC e TCE.

S/P 29/04/2021 Orientação sobre preenchimento de diário on-line da educação infantil.

S/P 30/04/2021 Encontro do Núcleo Intersetorial de Suporte ao APOIA - NISA da Comarca do MPSC de Chapecó.

S/P 03/05/2021 Reunião com coordenação sobre formação continuada de professores do ensino fundamental.

S/P 04/05/2021 Encontro de formação sobre o Plano de Ações Articuladas (PAR/SIMEC).
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S/P 06/05/2021 Participação em formação dos gestores municipais de cultura.

S/P 07/05/2021 Reunião com grupo de trabalho com representantes das equipes pedagógicas sobre calendário de
formação.

S/P 07/05/2021 Encontro com Equipes Pedagógicas de 10 municípios sobre formação de professores - GT 1.

S/P 10/05/2021 Encontro com Equipes Pedagógicas de 10 municípios sobre formação de professores - GT 2.

S/P 11/05/2021 Reunião com a equipe de professores formadores das universidades e educação básica.

S/P 11/05/2021 Acompanhamento e revisão das planilhas dos cadastro de profissionais da educação para o plano
estadual de vacinas dos professores - COVID-19.

S/P 12/05/2021 Envio e orientação aos Comitês Municipais sobre as novas normativas dos protocolos de segurança para
as escolas e atualização dos Planos de contingência.

S/P 12/05/2021 Participação em reunião on-le do Conselho Catarinense dos Gestores Municipais de Cultura -
CONGESC/FECAM.

S/P 14/05/2021 Transmissão do Webinário: Adaptação Curricular na Educação Especial.

S/P 17/05/2021 Organização e realização da reunião do Colegiado de Cultura.

S/P 18/05/2021 Participação em reunião do Comitê Estadual de Retorno às Aulas sobre encaminhamentos do Plano
Estadual de Vacinas aos profissionais da Educação.

S/P 20/05/2021 Organização e realização de reunião do Colegiado de Educação.

S/P 25/05/2021 Reunião virtual de orientação sobre o Sistema Nacional de Cultura e a plataforma do SNC.

S/P 25/05/2021 Reunião com o Grupo de Trabalho da Educação Especial.

S/P 27/05/2021 Reunião com o Grupo de Trabalho da Educação Infantil webinário de julho.

S/P 28/05/2021 Realização do 4º encontro de formação continuada para as Equipe Pedagógica dos municípios: conceito
de habilidades/objetivos de conhecimentos, competências e conhecimentos essenciais dos componentes
curriculares.

S/P 02/06/2021 Reunião virtual com coordenadores pedagógicos da educação infantil sobre o retorno presencial,
currículo regional e avaliação da aprendizagem.

S/P 07/06/2021 Organização e realização de reunião do Colegiado de Nutricionistas.

S/P 07/06/2021 Oficina sobre Plano de Ações Articuladas (PAR/SIMEC) - planejamento.

S/P 10/06/2021 Participação em Webinário sobre Sistema de Garantia de Direitos com ênfase para a Escuta
especializada.

S/P 11/06/2021 Encontro on-line de orientação para os 27 Comitês Municipais de Retorno às aulas sobre as medidas
sanitárias vigentes e atualização dos PLANCON-Edu.

S/P 14/06/2021 Envio de material de orientação às nutricionistas.

S/P 15/06/2021 Participação em webinário sobre Programa Nacional de Livro Didático.

S/P 16/06/2021 Transmissão de Webinário Educação Especial: Relação Família Escola.

S/P 17/06/2021 Organização e realização de reunião do Colegiado de Educação.

S/P 23/06/2021 Realização de oficina PAR-SIME (Etapa inicial PNE +, diagnóstico e indicadores e Etapa de planejamento
das iniciativas).

S/P 28/06/2021 Participação no encontro on-line do MEC sobre o Programa Brasil na Escola.

S/P 28/06/2021 Planejamento dos encontros de formação de julho.

S/P 29/06/2021 Reunião virtual com o Colegiado de Educação - definição de não suspender aulas.

S/P 29/06/2021 Participação em webinário do MEC sobre: Sala de Situação e Governança da Educação Básica.

S/P 30/06/2021 Realização da formação da Equipe Pedagógica: aprofundamento das habilidades currículo e temas
integrantes do planejamento.
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S/P 09/07/2021 Reunião com os professores formadores sobre encontro do dia 20/07.

S/P 09/07/2021 Reunião com a Comissão Regional sobre as conferências de Educação - IV CONAE.

S/P 16/07/2021 Participação em conferência preparatória da IV CONAE.

S/P 19/07/2021 Organização e realização da reunião do Colegiado de Cultura.

S/P 20/07/2021 Organização e realização da formação continuada de professores via on-line - por áreas do
conhecimento.

S/P 21/07/2021 Transmissão da formação de professores: Equipe Multidisciplinar na Educação Especial: Relatos de
experiências dos municípios de Pinhalzinho, Chapecó e Arvoredo.

S/P 22/07/2021 Transmissão do Webinário as professores: Educação Infantil - princípios e práticas de documentação
pedagógica.

S/P 02/08/2021 Envio de orientação para nova adesão a Lei Aldir Blanc.

S/P 03/08/2021 Participação em reunião técnica sobre contratação de psicólogos e assistentes sociais para atuarem na
educação básica.

S/P 04/08/2021 Realização de reunião com a Comissão Organizadora Regional da IV CONAE.

S/P 04/08/2021 Participação em reunião do Grupo de Estudo Estadual das Diretrizes Pedagógicas – adequações e
alterações.

S/P 09/08/2021 Atualização dos dados do censo escolar.

S/P 09/08/2021 Reunião planejamento do 6º encontro de formação de professores.

S/P 10/08/2021 Estudo e adequações de minuta de lei do sistema municipal de educação.

S/P 11/08/2021 Reunião com grupo de formadores das tecnologias sobre atualização do currículo.

S/P 12/08/2021 Participação de reunião do Grupo Estadual das diretrizes pedagógicas.

S/P 16/08/2021 Reunião planejamento com a Comissão Organizadora Regional da IV CONAE.

S/P 17/08/2021 Participação de reunião do Núcleo Intersetorial de Suporte do APOIA da Comarca de Chapecó.

S/P 19/08/2021 Reunião do GT Estadual das Diretrizes Pedagógicas.

S/P 24/08/2021 Reunião virtual com a Comissão Organizadora Regional da IV CONAE com representante do Fórum
Estadual de Educação.

S/P 26/08/2021 Realização de reunião do Colegiado de Educação.

S/P 27/08/2021 Realização do 7º encontro de formação continuada de professores.

S/P 27/08/2021 Envio de orientação aos Comitês Municipais sobre atividades presenciais.

S/P 03/09/2021 Reunião on-line da diretoria do Colegiado de Cultura.

S/P 06/09/2021 Participação em webinário preparatório da IV CONAE (MPSC) sobre sistema de garantia de direito à
educação com qualidade.

S/P 06/09/2021 Atualização da lei do sistema municipal de educação e elaboração de minutas de leis para IV CONAE.

S/P 09/09/2021 Reunião com GT da Educação Especial.

S/P 09/09/2021 Reunião do Colegiado de Cultura.

S/P 13/09/2021 Participação virtual em audiência pública sobre evasão escolar - MPSC/UNDIME.

S/P 14/09/2021 Encontro virtual de orientação sobre a realização da IV CONAE - etapa municipal e etapas
intermunicipais.

S/P 16/09/2021 Participação virtual em conferência preparatória da IV CONAE - Fórum Estadual de Educação.

S/P 17/09/2021 Envio de material de orientação para realização da IV CONAE.

S/P 21/09/2021 Reunião com a Comissão Organizadora Regional da IV CONAE.
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S/P 22/09/2021 Organização e realização de reunião do Colegiado de Nutricionistas.

S/P 24/09/2021 Envio de novo Decreto Estadual de Calamidade pública e alerta sobre medidas sanitárias.

S/P 27/09/2021 Viagem técnica à Içara e Criciúma conhecer a experiência da sala de tecnologia e equipe multidisciplinar
no atendimento da educação especial.

S/P 30/09/2021 Organização e realização do 8º e 9º encontro de formação com as equipes pedagógicas: avaliação
formativa e fontes da realidade.

S/P 04/10/2021 Revisão dos quadros de referência dos componentes curriculares do currículo regional.

S/P 07/10/2021 Realização de reunião virtual de planejamento da IV CONAE - etapa regional.

S/P 07/10/2021 Participação virtual no V Fórum de Educação do Tribunal de Contas de SC.

S/P 07/10/2021 Participação em reunião virtual da Secretaria do Estado de Educação sobre o calendário escolar/2022.

S/P 08/10/2021 Realização de encontro virtual com representantes dos fóruns de educação sobre os encaminhamentos
da IV CONAE - etapas intermunicipais.

S/P 13/10/2021 Conclusão da minuta de atualização da lei do sistema municipal de educação.

S/P 14/10/2021 Organização e realização de reunião do Colegiado de Educação.

S/P 15/10/2021 Realização e reunião virtual com representantes das Coordenadoria Regional de Educação de
abrangência da associação sobre o calendário escolar/2022.

S/P 18/10/2021 Reunião planejamento com palestrantes convidados da IV CONAE.

S/P 27/10/2021 Organização e realização em parceria do XXXII Simpósio Catarinense de Administração da Educação.

S/P 28/10/2021 Realização em parceria com instituição o XXXII Simpósio Catarinense de Administração da Educação:
apresentação da experiência do Currículo Regional da AMOSC.

S/P 03/11/2021 Realização de reunião sobre viagem técnica a Brasília.

S/P 04/11/2021 Reunião virtual com as Coordenadorias Regionais de Educação de abrangência da AMOSC sobre o novo
ensino médio, transporte escolar e calendário 2022.

S/P 08/11/2021 Revisão do currículo de história.

S/P 09/11/2021 Reunião com a Comissão Organizadora Regional da IV CONAE - etapa regional.

S/P 10/11/2021 Reunião com coordenadores da educação infantil.

S/P 12/11/2021 Realização do Seminário da formação continuada de professores da Região da AMOSC: diagnóstico de
aprendizagens, habilidades focais e planejamento do contínuo 2020/2021.

S/P 16/11/2021 Organização e realização de reunião do Colegiado de Cultura.

S/P 16/11/2021 Reunião com comissão da IV CONAE - etapa regional.

S/P 17/11/2021 Realização de reunião do Colegiado de Nutricionistas.

S/P 17/11/2021 Elaboração de material de orientação sobre a realização da IV CONAE.

S/P 17/11/2021 Participação em reunião virtual da Defesa Civil sobre o Programa Defesa Civil na Escola.

S/P 19/11/2021 Organização e realização da IV CONAE - Etapa Regional.

S/P 21/11/2021 Visita técnica à Brasília.

S/P 29/11/2021 Reunião com os operadores do sistema escola web.

S/P 30/11/2021 Reunião de sistematização do relatório da IV CONAE - etapa regional.

S/P 30/11/2021 Elaboração de minuta de lei de escolha de diretor escolar.

S/P 06/12/2021 Envio de minuta de lei de atualização do sistema municipal de educação e minuta de projeto de lei com
critérios de escolha de diretor escolar.

S/P 08/12/2021 Orientação e envio de documentos legais sobre o processo de avaliação em tempos de pandemia.
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S/P 09/12/2021 Realização de reunião do Colegiado de Educação.

S/P 14/12/2021 Reunião de avaliação com professores formadores de 2022.

S/P 17/12/2021 Revisão do currículo do ensino fundamental.

S/P 20/12/2021 Envio de orientações sobre a prestação de contas do PDDE.

S/P 21/12/2021 Reunião com nutricionistas sobre treinamento para serventes e merendeiras em 2022.


