
  

PREFEITURA  DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Reunião Pedagógica de Diretores

Agosto de 2016



  

1) Apresentação do Secretário sobre Educação 
Infantil;

2) Projeto Abacateiro;

3) Encaminhamentos de demandas escolares;

4) Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA);

5) Semana da Paz.

Pauta:



  

Encaminhamentos de demandas escolares 

● práticas circulares;
● círculos de construção de paz;
● processos restaurativos;
● visitas domiciliares;
● notificações ao Conselho Tutelar;
● outros encaminhamentos.



  

Avaliação ANA

● A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) produzirá 
indicadores que contribuam para o processo de 
alfabetização nas escolas públicas brasileiras.

● Vai além da aplicação do teste de desempenho ao 
estudante, propondo-se, também, uma análise das 
condições de escolaridade que esse estudante teve, ou 
não, para desenvolver esses saberes.

● A avaliação está direcionada para as unidades escolares 
e estudantes matriculados no 3º ano do Ensino 
Fundamental, fase final do Ciclo de Alfabetização.



  

Avaliação ANA

● Objetivos:
i) Avaliar o nível de alfabetização dos educandos no 3º 
ano do ensino fundamental;
ii) Produzir indicadores sobre as condições de oferta de 
ensino;
iii) Concorrer para a melhoria da qualidade de ensino e 
redução das desigualdades, em consonância com as 
metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da 
educação nacional.



  

Avaliação ANA

● Participarão da ANA 2016 todas as escolas públicas 
urbanas e rurais que, até o dia 31 de agosto de 2016, 
registrarem no Sistema Educacenso pelo menos 10 
estudantes matriculados em turmas regulares do 3º ano 
do Ensino Fundamental. Não serão avaliadas as turmas 
Multisseriadas e as turmas de Correção de Fluxo.

● Os estudantes com deficiência, transtornos globais ou 
específicos do desenvolvimento, síndromes ou outras 
necessidades especiais poderão participar da ANA 2016, 
desde que estejam devidamente registrados no Sistema 
Educacenso até 31 de agosto de 2016.



  

Avaliação ANA

● Período da Avaliação:
De 14 a 25 de novembro 2016, o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
realizará a terceira edição da Avaliação Nacional de 
Alfabetização (ANA).

A aplicação e a correção serão feitas pelo INEP, assim 
como as informações repassadas nesta reunião. 

Os resultados de anos anteriores podem ser acessados 
em:

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/ana/resultados



  

3ª Semana Municipal da Paz

● Será no período de 21 a 27 de setembro, considerando 
que dia 21 de setembro é o Dia Internacional da Paz, 
estabelecido através da resolução 36/67 da Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 1981. 

● A data é celebrada anualmente em todo o mundo para o 
fortalecimento dos ideais de paz, no seio das nações e 
entre os povos das várias nações e tem como objetivo 
levar as pessoas a sensibilizaram-se para a necessidade 
da paz no mundo e para promoverem atos que tenham 
como resultado o fim dos conflitos entre povos e a 
consagração da paz mundial e para que as pessoas 
façam algo pela paz.

 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/67&TYPE=&referer=/french/&Lang=E


  

3ª Semana Municipal da Paz

 Esse evento busca criar um momento de concentração 
social entre as pessoas e as instituições para celebração 
da Paz, para conscientização sobre a Não violência e para 
o desenvolvimento de relações interpessoais e 
interinstitucionais pacíficas e amorosas. Na Semana da 
Paz, haverá em todo o Município grande confraternização, 
com atividades artísticas, culturais, científicas, esportivas 
e ecumênicas. É uma oportunidade para as escolas 
fortalecerem parcerias com as entidades existentes no 
território, visando a promoção de ambientes sociais mais 
seguros e inclusivos, que podem representar a redução da 
violência. A realização de ações integra as atividades da 
CIPAVE de sua escola.
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