
  

PREFEITURA  DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Reunião de Diretores

 

Novembro de 2016



  

● Secretária Municipal da Educação
● Apresentações  
● Assuntos gerais - Pedagógico
● Assuntos gerais - Administrativo
● Dia do Diretor - confraternização

Pauta



  

● Parabenizamos as escolas pela participação no III Concurso 
de Vídeos CIPAVE - Culturas Juvenis.

● As escolas receberão um DVD com a gravação dos vídeos.
● Lembramos que deve ser feita a entrega do relatório  final da 

CIPAVE até o dia 07 de dezembro (protocolado no Setor de 
Expediente).

● Todas as postagens de atas e ocorrências da CIPAVE online 
devem ser feitas até o dia 16 de dezembro.

● As bandeiras inservíveis devem ser entregues na SMED – 
Setor de Eventos, até o dia 16 de novembro. 

● Solenidade de queima das bandeiras será dia 19-11-16, no 
3º GAAAE, sintam-se todos convidados.

CIPAVE



  

● O município de Caxias do Sul, através da SMED, aderiu ao 
Programa Novo Mais Educação para todas as Escolas 
Municipais (com mais de 20 alunos). 

● As informações se encontram no site: 
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao

● As escolas que desejarem participar deverão elaborar e enviar à 
SEB/MEC o Plano de Atendimento da Escola, por meio do 
Sistema PDDE Interativo, constituindo esse procedimento de 
adesão condição necessária para que as escolas sejam 
contempladas com recursos financeiros. O prazo de adesão 
para essa etapa se encerrará em 18/11/2016.

Novo Mais Educação



  

● É necessário que antes de optar ou não pela 
participação no programa a escola se aproprie do 
Documento Orientador de Adesão (disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao).

● As escolas que desejarem participar devem avaliar 
junto às suas equipes de gestão, professores e 
comunidade escolar, todos os aspectos envolvidos 
nessa adesão (registrar em ata).

Novo Mais Educação



  

● As atividades serão certificadas por encontro.
● As escola que possuem EJA poderão optar 

por uma atividade como reunião pedagógica.
● As inscrições estão disponíveis no Portal da 

Educação, no link Diretoria Pedagógica.

Seminário Municipal de Educação
Redes de Saberes e Fazeres

4ª Ed. Conversações Pedagógicas
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