
TRANSPARÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

ROTEIRO RÁPIDO PARA VERIFICAR A OFERTA DE INFORMÇÕES SOBRE AS AÇÕES NA  ARÉA DA 

EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer  produziu uma série de orientações que 

podem ajudar os gestores públicos a dar trasnparência para as ações adotadas na area da educação municipal 

durante o período de suspensão das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Vitorino. As 

recomendações também são úteis para os interessados em fiscalizar a disponibilização das informações junto aos 

portal do municipio. 

A iniciativa leva em consideração de Lei de Acesso a Informação, que determina ao entes públicos a 

observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; a divulgação de informações de 

interesse público, independentemente de solicitações; a utilização de meios de comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação; o fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência e o desenvolvimento do 

controle social da administração pública.  

 

 

INFORMAÇÕES QUE DEVEM SER DISPONIBILIZADAS 

 

 

PESSOAL  

 Ações voltadas á saúde física e mental do profissionais da educação; suspensão de contratos temporários; 

afastamento por teletrabalho das gestante e grupo de risco; alterações nas jornadas de trabalho e afastamentos 

realizados em decorência da Covid-19. 

 

RECURSOS E ORÇAMENTOS – FINANCIAMENTO 

 Aditamentos e alterações contratuais. 

 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  

 Distribuição de alimentos aos pais ou responsáveis para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino. 

 

 

CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS  

 Entrega de apostilas com atividades remotas repassadas aos pais/responsáveis através de blog:     

 https://cmeipd.blogspot.com/, 

 https://escolajosebonifacio20.blogspot.com/, 

 https://escolaaleziogervaziofin20.blogspot.com/   

 https://escolameninojesus20.blogspot.com/),  

 whatsapp,  

 página oficial do facebook da Prefeitura Municipal de Vitorino 

(https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipalVitorino/), 

  telefones fixo das escolas  

 46 – 3227 1124 E.M. Menino Jesus,  

 46 – 3227 1373 E.M. José Bonifácio,  

 46 – 3227 1492 CMEI Palmira Dalmolin e  

 49 – 3388 2377 E.M. Alezio Gervazio Fin.  

 e de forma impressa tendo como retirada na escola conforme cronograma de entrega.  

 

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO  

 Atividades ofertadas; medidas adotadas para o acompanhamento e manutenção do vínculo aluno-escola. 

 

 

 

 

 

https://cmeipd.blogspot.com/
https://escolajosebonifacio20.blogspot.com/
https://escolaaleziogervaziofin20.blogspot.com/
https://escolameninojesus20.blogspot.com/
https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipalVitorino/


 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

 Meios usados para interação entre profissionais das redes de ensino, pais e responsáveis; formas 

adotadas para divulgação dos canais disponíveis para acesso a população.  

 https://cmeipd.blogspot.com/, 

 https://escolajosebonifacio20.blogspot.com/, 

 https://escolaaleziogervaziofin20.blogspot.com/   

 https://escolameninojesus20.blogspot.com/),  

 whatsapp,  

 página oficial do facebook da Prefeitura Municipal de Vitorino 

(https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipalVitorino/), 

  telefones fixo das escolas  

 46 – 3227 1124 E.M. Menino Jesus,  

 46 – 3227 1373 E.M. José Bonifácio,  

 46 – 3227 1492 CMEI Palmira Dalmolin e  

 49 – 3388 2377 E.M. Alezio Gervazio Fin.  

 

 

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  

 Ações de capacitação oferecidas ao corpo docente e a todos os profissionais ligados a gestão da 

educação. 

 

 

AÇÕES INTERSETORIAIS  

 Ações de atendimento aos alunos e as suas famílias envolvendo demais secretarias como a da Saúde e 

Assistência do Desenvolvimento Social. 

 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA  

 Processos participativos do conselho escolar quanto as ações e definições do formato e conteúdos das 

atividades remotas não presenciais. 

 

 

RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS  

 Em construção do Plano de Retomada as atividades presenciais, incluindo mecanismos de busca ativa, 

protocolos e recomendações relativos aos cuidados sanitários e de higiene exigidos pelos órgãos de saúde, ações 

a serem implementadas para avaliação, nivelamento das turmas e recuperação da aprendizagem, e ações de 

acolhimento a fim de minimizar os efeitos psicológicos decorrentes do isolamento  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER. 

https://cmeipd.blogspot.com/
https://escolajosebonifacio20.blogspot.com/
https://escolaaleziogervaziofin20.blogspot.com/
https://escolameninojesus20.blogspot.com/
https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipalVitorino/

