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DIRETORES
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                             PAUTA

- Acolhida;

-  5º Comando Regional do Corpo de Bombeiros (5º 
CRB) – Capitão Lúcio;

- Educação de Jovens e Adultos - EJA

- Direção Administrativa;

- Direção Pedagógica;

- Retas, curvas e atalhos das escolas.



DIREÇÃO ADMINISTRATIVA



- Segunda, Terça, Quinta e Sexta-feira das 10h às 16 horas;

- Quarta-feira das 8 horas às 18 horas;

Observação: Quando necessário vir a SMED, fora do horário 

de  atendimento, o Setor envolvido deve anunciar a presença 

da escola para a recepcionista.

Horário de atendimento da SMED:



PLANEJAMENTO DE AÇÕES/2017

Curso de Nomeados Novos/2017 – ocorrerá em duas 

edições – final de junho e início de julho - 5 turnos - 

vespertino/noite – todas as orientações via Ofício 

Circular. Viabilizar uma semana de férias, em julho, para 

os nomeados em 2017.



PLANEJAMENTO DE AÇÕES/2017

Curso para Pré-candidatos – Eleição de Diretores – 

ocorrerá em duas edições – primeira quinzena de julho e 

segunda quinzena de agosto – 3 encontros. Uma edição 

ocorre em dias de semana, possivelmente das 18h30min 

até às 21h30min e outra edição onde será incluído 

sábado.



➔ Comissão Eleitoral Central;

➔ Comissão Eleitoral Escolar;

➔ Orientações gerais, inscrição de chapas, 

homologação, edital, prazos e definições 

relacionadas às Eleições;

Eleição de Diretores – Segundo Semestre:



➔ Votantes, composição de mesas, entre outros;

➔ Eleição de Diretores - 2ª quinzena de 

novembro;

➔ Resultados e demais prazos;

➔ Posse das equipes diretivas.

PLANEJAMENTO DE AÇÕES/2017



PLANEJAMENTO DE AÇÕES/2017

● QPE – estudo do Quadro de Pessoal para 2018 

– 2ª quinzena de setembro;

● Alteração de Designação – final de novembro e 

início de dezembro;

● Todas orientações referentes à Alteração de 

Designação via Ofício Circular.



PLANEJAMENTO DE AÇÕES/2017

Alteração de Designação:

➔ Critérios;

➔ Prazos (final de novembro/início de dezembro);

➔ Resultados;

➔ Reopção;

➔ Todas as informações via Ofício Circular.



DIREÇÃO PEDAGÓGICA



  

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SMED
Secretaria da Educação

Cuidadoria

GT AEE



  

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SMED
Secretaria da Educação

Atendimento de Cuidadoria
 - Fluxograma -

Parecer AEE – ficha de 
encaminhamento

 (aproximadamente 30 dias de 
escolarização)

Ciência da
Direção da Escola

Levantamento da 
documentação (CID, laudos, 

atendimentos...)

Solicitação de avaliação junto 
a Equipe Multi – documentos 
anexo

Agendamento – Avaliação realizada 
por ordem de data, gravidade e  
proximidade.

Avaliação na escola
ou domicílio

Estudo de caso 
com a Equipe 
AEE

Elaboração de 
retornos

com parecer
Organização da 
lista de espera

Disponibilização de 
cuidador conforme 

liberação e necessidade



  

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SMED
Secretaria da Educação

Atendimento de 
Cuidadoria



  

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SMED
Secretaria da Educação



  

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SMED
Secretaria da Educação

Atendimento de Cuidadoria
- Análise de dados -

Casos avaliados em 2017
90 casos

Deferidos: 53 casos

Indeferidos: 37 
casos

Designados: 10 
casos

Revogados: 10 casos



  

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SMED
Secretaria da Educação

Atendimento de Cuidadoria
- Modalidades de Cuidadoria -

CUIDADORIA 

EXCLUSIVA

COMPARTILHADA



  

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SMED
Secretaria da Educação

Atendimento de Cuidadoria
- Respostas de solicitações -

INDEFERIDO

CUIDADORIA
COMPARTILHADA

REVOGADO

CUIDADORIA
EXCLUSIVA



  

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SMED
Secretaria da Educação

Atendimento de Cuidadoria
- Responsabilidades sobre o cuidador na escola -

Do Professor do AEE:
* Orientar quanto à funcionalidade e manejo de acordo com a 

necessidade de cada criança/estudante.
* Manter diálogo com o cuidador, a fim de qualificar o seu atendimento.

Da Gestão Escolar:
* Gerir administrativamente sobre o cuidador (horários, faltas, sábados 

letivos…).

 Observação:
* Em caso de afastamento prolongado ou transferência do aluno referência 
                      do cuidador, a equipe multiprofissional deve ser comunicada, a 

fim de avaliar o remanejo do mesmo.



  

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SMED
Secretaria da Educação

Atendimento de Cuidadoria
- Principais Atribuições da Equipe Multiprofissional -

Avaliar e reavaliar:

* Cuidadoria;

* Atendimento domiciliar;

* Redução de Permanência ou CH;

* Redução de turma.



  

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SMED
Secretaria da Educação

Atendimento de Cuidadoria
- Análise de dados -

Número de 
estudantes 
atendidos 

(aproximadamente):

400

Número de 
turnos da 
cuidadoria 

(20h):

261

Lista de espera:

68



GT CUIDAR

Projeto Redescobrindo Caminhos…Projeto Redescobrindo Caminhos



O Projeto Redescobrindo Caminhos foi 
elaborado para estimular e oportunizar a descoberta 
de diferentes habilidades e atividades diversas, que 
possam ser produzidas e aplicadas por estes 
professores, e que contribuam com  o fazer 
pedagógico na escola.

Justificativa



Objetivos do Projeto

➔ Auxiliar na identificação e desenvolvimento de diferentes 
habilidades pessoais;

➔ Vislumbrar possibilidades do exercício efetivo de outras 
funções;

➔ Estimular reflexões sobre o ser e o fazer dentro de um novo 
contexto;

➔ Fomentar um espaço de acolhimento e integração para 
servidores com delimitação de funções.



Operacionalização

*  Pequenos grupos por NGAs;

* As atividades contarão com encontros, oficinas,  
palestras e/ou seminários com a participação de 
diferentes profissionais (da SMED e de outras 
Instituições Parceiras), contribuindo com assuntos 
pertinentes à readaptação e restrições funcionais.



Observação

O desenvolvimento do projeto contará com a 
constituição e a progressão dos grupos, bem como, dos 
contatos com profissionais convidados e das 
necessidades apresentadas, avaliando-se cada 
encontro para poder nortear a continuidade do trabalho.



Mensagem final
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