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Formação Para Professores, Auxiliares de 
Classe e Auxiliares de Educação Infantil 

Tema: Relações Interpessoais e Éticas profissionais 

A formação foi ministrada pela palestrante 
Aparecida da Silva que trouxe como tema as 
Relações Interpessoais e Ética Profissional .
Todos os profissionais da educação 
participaram dessa 1ª formação no início do 
ano letivo. 



Projeto Cooperativa Escolar 

 Foi implantado o projeto COOPERATIVA 
ESCOLAR no município de Lauro Müller, em 
parceria com a cooperativa de crédito 
CRESOL - Encostas da Serra Geral.



Entrega das
Apostilas Aprende Brasil

A Prefeitura Municipal de Lauro Müller 
através da Secretaria da Educação e dos 
Esportes realizou a  entrega dos materiais da 
editora Aprende Brasil para todas as turmas 
que compreendem a educação infantil, 
ensino fundamental I e II.
Neste ano foi ampliada a compra do material 
da editora para as turmas do G1 ao G4 
(Educação Infantil). 

Turmas da Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais



Formação do 
Censo Escolar

A Secretaria da Educação e dos 
Esportes trabalha de forma unida e 
compromissada. Os secretários das 
escolas municipais se reúnem na E.M. 
Júlio Serafim Gonçalves para 
compartilharem suas experiências 
relacionadas ao Censo Escolar.
Equipe trabalhando unida para o bem 
da educação de Lauro Müller.



REFORMAS 
Escola Tia Marli, Escola Emília Mamede Soares e 
Rio Capivaras Alto   

A Prefeitura de Lauro Müller 
juntamente com a Secretaria Municipal 
da Educação e dos Esportes busca 
melhorias em suas escolas, visando 
uma melhor qualidade na infra-
estrutura e no bem estar dos alunos e 
de toda a comunidade escolar.
 



Espaço Maker
Escola Júlio Serafim Gonçalves, Escola Emília Mamede Soares,
Escola Lígia Chaves Cabral, Escola Hilário Pescador, Escola Professor José Heleodoro
Barreto Junior  

Uma novidade que está sendo implantada na rede 
municipal de ensino é o espaço maker. Essa aquisição 
oportunizará aos educandos a sua inserção na vida digital e 
ao mundo tecnológico (computadores e notebooks). 



Computadores 
Sala dos professores

A Secretaria da Educação e dos Esportes 
distribuiu nas escolas da rede Municipal,  
computadores novos para sala dos 
professores.
Este instrumento de trabalho é indispensável, 
pois permite ao professor, durante suas horas 
atividades, o acesso à pesquisa e 
planejamento de suas aulas.



Projeto Aulas de Reforço

A Prefeitura Municipal de Lauro Müller, através da Secretaria da Educação e dos Esportes, desenvolve o 
Projeto Reforço Escolar, nas escolas municipais, atendendo aproximadamente 120 alunos do Ensino 
Fundamental - Séries Iniciais.
Neste ano (2022), o Projeto se estendeu para as Escolas Municipais Lígia Chaves Cabral e Professor José 
Heleodoro Barreto Júnior.
O Reforço Escolar é um projeto extracurricular realizado no contraturno do horário de aula. O mesmo 
proporciona aos alunos, metodologias diversificadas que favorecem a aprendizagem nas disciplinas de  
Língua Portuguesa e Matemática.
O Projeto conta com a experiência e o comprometimento de professoras efetivas na rede de ensino.



Projeto 
Sentimentos e Emoções

Contamos com uma professora que possui formação na área 
de Ensino Religioso e atua diretamente neste projeto, 
oferecendo formações para os professores do Fundamental I 
e II. O projeto tem por objetivo trabalhar com os educandos as 
relações intra e interpessoais  e desenvolver suas habilidades 
socioemocionais. 



Parcerias  
Com outras Secretarias

A Secretaria da Educação e dos Esportes 
desenvolve atividades em parcerias com outras 
pastas.
Neste ano apoiou as seguintes eventos:

 *O concurso ‘Dê o melhor nome ao quati’; 

* Decoração de Páscoa;

* Homenagem aos Profissionais da Saúde no dia 
Mundial da Saúde;

* Projeto ‘Faça Bonito’ ( Dia nacional de combate 
ao abuso e à exploração sexual contra crianças e 
adolescentes.

* Projeto La Conquista - parceria com a Secretaria 



Agricultura Familiar
A Secretaria da Educação em parceria com a Secretaria de 
Agricultura desenvolvem o programa da Agricultura 
Familiar. Contamos com 15 agricultores cadastrados que 
fornecem semanalmente alimentos saudáveis para nossos 
educandos.
Contamos com uma nutricionista que é responsável para 
receber e distribuir estes produtos e que organiza o cardápio 
das escolas.



Kit Materiais para os Alunos

A Prefeitura de Lauro Müller através da Secretaria 
Municipal da Educação entregou os kits escolares para 
todas as turmas que compreendem a educação infantil e 
ensino fundamental I e II. A entrega foi realizada no mês 
de março.



Crachás para identificação
dos alunos que utilizam o transporte
escolar 

Nosso município tem uma grande demanda de alunos 
que utilizam Transporte Escolar, sendo assim, a 
Secretaria Municipal da Educação e dos Esportes, 
juntamente com todas as Escolas da Rede Municipal, 
providenciaram crachás para uma melhor identificá-los.



Formação Para Monitores do
Transporte Escolar

Os Monitores do Transporte Escolar receberam uma formação quanto as suas 
atribuições. 
São jovens estudantes que desempenham um papel de grande importância e que 
contribuem para a melhor segurança de nossos alunos!



Visita da Secretaria de Educação
nas Escolas.

A equipe da Secretaria da Educação e dos Esportes 
possui um cronograma no qual prevê as visitas que 
serão realizadas nas escolas no decorrer do ano 
letivo. O Secretário da Educação junto com a sua 
equipe reservam meio período da semana para 
ouvirem e dialogarem sobre todos os assuntos que 
envolvem a unidade escolar.



Formação Para Professores
Tema Autismo

A Secretaria da Educação e dos Esportes juntamente com a Secretaria da Saúde, receberam a 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE AUTISTAS DA REGIÃO CARBONÍFERA”, ou pela forma 
abreviada “AMA-REC/SC”, que é uma associação sem fins lucrativos, fundada por pais de Autistas 
e tem por finalidade proteger os direitos das pessoas Autistas.

O encontro teve a finalidade de esclarecer os profissionais da Educação e da Saúde a respeito da 
importância do diagnóstico precoce e a intervenção no Autismo que compõe uma série de 
terapias e acompanhamentos que são essenciais para o desenvolvimento de quem está no 
Espectro.

As intervenções com equipes multidisciplinares entre a Saúde e Educação tem o papel 
fundamental no desenvolvimento da capacidade da criança de ser o mais independente e 
autossuficiente possível na vida. Fechar lacunas nos atrasos cognitivos, de linguagem e de 
comportamento adaptativo está associado a uma maior independência e qualidade de vida na 
idade adulta.



Plantões nas Creches 

Todos os plantões são realizados conforme consta no TAC. 
Os plantões acontecem nos pontos facultativos e no mês de 
janeiro.



Formação Professores
Educação Infantil

A Secretaria da Educação e dos Esportes promoveu 
uma capacitação para as Professoras da Educação 
Infantil. Com a implantação das Apostilas do Sistema 
Aprende Brasil para as turmas do G1 ao G4, houve a 
necessidade dessa formação para que os nossos 
professores se apropriassem do conhecimento, 
tirassem suas dúvidas e ampliassem seu repertório de 
práticas.
A formação aconteceu no mês de abril e foi ministrada 
pelo consultora pedagógica da Editora Aprende Brasil, 
senhora Marisa Maurício Alves.



Secretaria da Educação
Participação no VI fórum estadual

UDIME-SC - Região Sul

O Fórum trouxe como tema "Educação em tempos de transição."

Este evento foi de suma importância para a educação de Lauro Müller, pois trouxe assuntos 
importantes para o melhoramento do ensino em nosso município.

No Fórum foram abordados os seguintes assuntos: a gestão democrática, educação em 
tempos de pandemia, programas do MEC, entre outros.



CAMPANHA SOLIDÁRIA 

A equipe da Secretaria da Educação e dos Esportes com todos Diretores e 
Secretários das Escolas Municipais contribuíram com mantas e cobertores em 

uma campanha solidária para ajudar a aquecer o inverno das famílias mais 
carentes.



Entrega das Mochilas
e Estojos Escolares

A Prefeitura Municipal de Lauro Müller através 
da Secretaria da Educação e dos Esportes fez a 
entrega das mochilas e estojos para todos os 

alunos da rede de ensino municipal.
Todas as turmas da educação infantil, séries 

iniciais e finais receberam esses itens que farão 
muita diferença na vida dessas crianças e 

adolescentes.
A solenidade aconteceu no C.E.I Irani Vargas, no 
dia (18/05/2022) às 9:00 da manhã e contou 

com a participação do poder executivo, 
legislativo, equipe da Secretaria da Educação e 
dos Esportes, Conselho Tutelar, representante 

do C.M.E, membros da APP e todos os 
colaboradores da escola.

Neste mesmo dia todas as escolas de nossa 
rede de ensino realizaram a entrega das 

mochilas e estojos.



Estudo de Leis que 
envolvem a Educação

A procuradora do Executivo Municipal Ana Cristina Correa de Mello está 
contribuindo semanalmente com a equipe da Secretaria de Educação em tudo o 

que envolve as legislações da educação de nosso município.

«Criação da página da Secretaria da Educação dentro do site da prefeitura 
www.lauromuller.sc.gov/educacao



Dia da Família 
na Escola

No dia  21 de Maio, comemorou-se o "Dia da Família na Escola" em todas as escolas da 
rede municipal de ensino, tendo como objetivo, sensibilizar a sociedade sobre a 
importância da parceria entre instituições escolares e familiares/responsáveis.

Direção, professores, alunos e toda equipe escolar prepararam com muita dedicação e 
carinho suas escolas para receber seus familiares neste dia tão especial!

O Secretário da Educação Lucas Luciano Medeiros e a equipe da Secretaria da Educação e 
dos Esportes, juntamente acompanhados da prefeita Saionara Corrêa de Carvalho Bora, da 
vice-prefeita Soraya Cúrcio Liberato e do secretário de administração José Artur Fernandes 

estiveram visitando as escolas para prestigiar o evento!

A participação ativa das famílias no cotidiano da vida escolar de seus filhos, sobretudo 
quando estes iniciam sua vida escolar na educação infantil, se faz cada vez mais 

importante e necessária. Quanto mais a escola amplia suas estratégias e capacidade de 
comunicação, fortalecendo essa parceria com a família, maiores também serão as chances 

de um melhor processo de ensino-aprendizagem.



Grêmio Estudantil
Serão implantados nas quatro escolas que 
possuem o Ensino Fundamental I e II: E.M. 
Hilário Pescador, E.M. Profº José Heleodoro 
Barreto Júnior, E.M. Emília Mamede Soares 

e E.M. Lígia Chaves Cabral.



Aquisição de Veículos
para as funcionalidades da Secretária

Para atender as demandas do transporte escolar adquirimos um ônibus e um micro através 
do Governo do Estado de Santa Catarina. Além disso foram adquiridos mais quatro 

veículos: 2 Vans e 2 Spins para atender as demandas da equipe que trabalha na Secretaria 
de Educação, do transporte escolar e da CME.



Estruturação do AEE

A Secretaria da Educação e dos Esportes está finalizando a estruturação da sala para a 
equipe do AEE com mobílias e aparelhos tecnológicos.



Uniformes Escolares

A Secretaria da Educação e dos Esportes fará a 
distribuição dos uniformes escolares para todos os 

alunos da rede de ensino que compreendem a 
educação infantil e ensino fundamental I e II.

TABELA UNIFORMES 

BÊBES
1 jaqueta agasalho
1 jaqueta pelúcia 
2 calças 
2 short saia (menina)
2 bermudas (menino)
2 body ou camiseta manga longa
2 body ou camiseta manga curta

 MENINAS
1 jaqueta agasalho
1 jaqueta pelúcia
2 calças 
2 short saia
2 camisetas branca manga longa
2 camisetas branca manga curta 

 MENINOS
 1 jaqueta agasalho
1 jaqueta pelúcia 
2 calças 
2 bermudas
2 camisetas branca manga longa
2 camisetas branca manga curta  



Mobílias para as Escolas
Estamos deixando as escolas mais bonitas e 
aconchegantes. Além das mobílias que foram 

feitas para as salas de espaço maker, a 
Secretaria da Educação e dos Esportes já 

realizou a entrega dos móveis nas escolas Profº 
José Heleodoro Barreto Júnior e Lígia Chaves 
Cabral. Em breve mais algumas escolas serão 

contempladas com móveis novinhos.



Sondar

A Secretaria da Educação implantou no 
município a avaliação SONDAR (Editora 

Aprende Brasil). As avaliações são 
aplicadas no início do ano letivo e no final 

de cada bimestre.



Teatro Itinerante 
Palhaço Biriba

A Prefeitura Municipal de Lauro Müller através 
da Secretaria da Educação e dos Esportes 

incentiva a arte e a cultura em nosso município, 
por isso acolheu o projeto Circo Teatro Biriba que 

realizou o espetáculo chamado Sementes do 
Futuro.

O espetáculo abordou os seguintes temas:

* Valorização dos profissionais da educação;

* Meio Ambiente;

* Reciclagem;

* Educação Financeira;

* Uso consciente da água e da energia.

Todos os alunos da Rede Municipal de Ensino 
(turmas do G5 ao 5º ano) participaram desse 

evento que foi realizado no mês  de maio.



Biblioteca

As escolas da rede municipal receberão as bibliotecas contendo livros de 
literatura infantil, infanto-juvenil e juvenil.


