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1 - INTRODUÇÃO  

 

Este Relatório visa apresentar as principais ações desenvolvidas pela Secretaria 

Municipal de Educação no ano de 2017, com isso, pretende-se sistematizar e divulgar as 

ações e resultados do trabalho realizado por todos os profissionais e agentes diretamente 

envolvidos com o processo educacional.  

A rede municipal de Educação de Batatais é formada por aproximadamente 500 

profissionais e atende mais de 4.000 alunos da creche aos anos finais do Ensino 

Fundamental, incluindo estudantes da Educação de Jovens e Adultos.  

O relatório apresenta inicialmente uma síntese da rede municipal de educação e depois 

são abordados os principais ações realizadas em 2017, considerando as seguintes áreas 

de atuação: administrativo, infraestrutura, pedagógico, projetos e gestão democrática.  

É importante notar que todas as ações desenvolvidas estão em consonância com o Plano 

Municipal de Educação (2015-2025) que define metas e estratégias para avançar no 

atendimento e na qualidade da Educação de Batatais.  

Na esperança de termos minimamente contribuído com o avanço na qualidade 

educacional em nosso município, desejamos a todos uma boa leitura.  

 

Adriane Emily Moura  

Secretária Municipal de Educação  
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2 - DIAGNÓSTICO  

 

a) Infraestrutura 

Sede da Secretaria Municipal de Educação 

Cozinha Piloto.  

10 escolas  

8 Creches  

 

b) Pessoas 

Professores PEB I : 163 professores 

Professores PEB II : 51 professores 

Coordenador Pedagógico: 14 

Coordenador de Creche: 05 

Educador de Creche: 67 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 03 

Psicóloga Educacional : 03 

Pedagoga: 02 

Fonoaudióloga: 03 

Assistente Social : 01 

Nutricionista : 03 

Cozinheiras : 28 

Padeiro; 03 

Motorista: 10 

Inspetor de Alunos: 14 

Agente Administrativo: 07 

Auxiliar de Serviços Gerais: 52 

Técnico de Informática: 08 

Cuidador: 03 

Estagiários: 58 

Total: 498 pessoas  



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 
Avenida Moacir Dias de Morais, 1690 - CEP: 14.300-000 - Batatais/SP 

Fone (16) 3761-2999   e-mail: secretaria@batatais.sp.gov.br 

 

6 
 

c) Atendimentos 

ETAPA 2016 2017 

Creche (0 a 3 anos): 565 620 

Pré - escola: 1.003 998 

Ensino Fundamental Anos 

Iniciais 

2.033 2.113 

Ensino Fundamental Anos 

Finais 

420 392 

Educação de Jovens e 

Adultos 

120 141 

TOTAL 4.141 4.264 

 

d) Transporte:  

Rural : 26 linhas terceirizadas (23 diurnas e 3 noturnas) + 2 linhas frota própria 

Urbana : 4 linhas regulares (2 diurnas, 1 vespertino e 1 noturno); 2 linhas exclusiva para 

alunos da Educação Especial. 

Alunos transportados: 650 alunos (401 Estado e 249 município) 

 

e) Alimentação Escolar 

Total de Escolas Atendidas: 26 

 Municipais: 18 

 Estaduais: 8 

 Entidades conveniadas: 4 

Total de alunos atendidos: 10.794/dia 

Total de refeições dia: 18.788/dia 
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3 - AÇÕES.  

 

3.1 - Administrativo 

a) Coordenadores pedagógicos 

Descrição: Efetivação de 5 coordenadores pedagógicos para atuar nas escolas 

municipais 

Objetivo: melhorar a qualidade dos processos pedagógicos das escolas municipais.  

 

b) Transporte.  

Descrição: Convênio com a Secretaria Estadual de Educação para realização do 

transporte escolar da zona urbana e rural  

Valor do Repasse SEE 1.266.971,02 

Porcentagem de Repasse SEE 59,60% 

Valor da Contrapartida Municipal 858.810,66 

Porcentagem da Contrapartida Municipal 40,40% 

Total 2.125.781,68 

Público atendido: 650 alunos.  

c) TERMO DE COLABORAÇÃO 

i) Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Batatais – APAE. 

Descrição: Atendimento a educandos com atrasos significativos no desenvolvimento e 

que necessitam de apoio permanente, com idade entre seis meses e cinco anos e 11 

meses, q u e  n ão  p u d e r am  s e r  beneficiados pela inclusão em classes comuns do 

ensino regular 

Valor da parceria: R$ 58.899,46 repassados em julho e setembro.  

Público atendido: 1 sala para atender 10 crianças.  

ii) Secretaria Municipal de Educação e Cultura e BATEA 
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Descrição: Oficinas de Educação Ambiental para alunos e professores das escolas da 

rede municipal de ensino do município de Batatais. 

Valor da parceria: R$ 27.250,00 repassados em 5 parcelas 

Público atendido: 43 professores e 900 alunos.  

 

d) Participação em Atas de Registro de Preços.  

Descrição: participação nas atas de registro de preços do FDE para aquisição de 

mobiliário para creche, instrumentos para fanfarras, utensílios de cozinha, material 

esportivo.  

Objetivo: redução dos preços em razão da economia de escala, trazendo maior 

eficiência e economia para o Município, com o planejamento da demanda; otimização 

da rede; planejamento de distribuição; redução de custos e gestão de desempenho.  

 

e) Elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR)  

Descrição: Principal programa de capacitação de recursos junto ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Em 2017 foi enviado a etapa do diagnóstico e 

estamos na fase de planejamento das ações.  
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3.2 - Infraestrutura 

a) Construção da Creche Caricy Boareto Mansur  

Descrição: Término da construção da Creche Caricy Boareto Mansur localizada no 

Jardim Mariana II que entrará em funcionamento a partir de fevereiro de 2018.  

Público atendido: inicialmente serão atendidas cerca de 70 crianças.  

  

 

b) Reforma EMEB Braga Morato  

Descrição: Organização do processo de licitação para reforma de toda a estrutura da 

escola Braga Morato.  

Objetivo: melhorar as condições para o atendimento educacional, reestruturando os 

espaços educativos.  

Público atendido: 360 alunos.  

 

c) Construção da Quadra da EMEB Anna Bonagura 

 

Descrição: Organização do processo de licitação para contratação de empresa para 

finalizar a construção da Quadra da escola Anna Bonagura.  

Objetivo: oferecer espaço adequado para a prática esportiva nas escolas.  

Público Atendido: 370 alunos 
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d) Reformas das creches Ephigênia Gaspar Gomes, Maria Apparecida Freiria e 

Zulmira Girardi Nazar.  

 

Descrição: organização do processo de licitação para reforma da cobertura, pintura e 

reparos nas três creches.  

Objetivo: garantir adequações nos prédios, que assegurem um espaço adequado e com 

segurança para que os processos educacionais promovam o desenvolvimento integral 

das crianças.  

Público Atendido: 165 crianças.  

 

3.3 - Pedagógico 

a) Formação.  

i) Coordenação Pedagógica  

Descrição: Formação quinzenal com coordenação pedagógica pela equipe técnica da 

Secretária de Educação.  

Objetivo: Acompanhamento sistemático do processo ensino e aprendizagem 

Público alvo: 10 profissionais que atuam nas escolas 

ii) Africanidade 

Descrição: no dia 24 e março de 2017 na sede da Sociedade Princesa Isabel a formação 

de professores e educadores da rede municipal de educação sobre a importância da 

aplicabilidade das Leis 10.639/2003  e 11.645/2008. 

Objetivo: desconstruir o imaginário sobre a História da África, proporcionando novos 

conhecimentos de forma a serem extensivos aos educandos, na perspectiva de colaborar 

para institucionalizar a implantação das diretrizes nacionais, para a educação das 

relações étnico-raciais nas escolas municipais. 

Público atendido: 270 professores. 



 

 

 

 

b) Fórum da Educação.  

Descrição: Entre os dias 09, 10 e 11 de outubro a Secretaria Municipal realizou ou XIII 

Fórum Permanente de Educação de Batatais, com palestras e oficinas para todos os 

profissionais da educação.  

Objetivo: promover a formação continuada dos profissionais que atuam em creches e 

escolas municipais.  

Público alvo: 340 profissionais.  

  

 

c)  Projetos  

Descrição: realização de projetos permanentes e de forma interdisciplinar nas escolas e 

creches municipais.  
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i) Alimentação saudável  

Objetivo: Conscientizar os alunos a entender a importância de hábitos alimentares, o 

valor que os alimentos têm para a nossa saúde e qualidade de vida. 

 

 

ii) Diversidade e Africanidade  

Objetivo: Incentivar os alunos sobre a importância das contribuições das diferentes 

culturas e etnias para a formação do povo brasileiro (indígena, africana e europeia) 

valorizando a cultura, dentro do ambiente escolar e também na sociedade. 

  

 
 

iii) Educação Ambiental 

Objetivo: O projeto têm por objetivo levar aos educandos uma forma de aprendizagem 

global, fortalecendo valores e atitudes a fim de permitir o desenvolvimento da cidadania 

proporcionando conceitos básicos de meio ambiente de forma a oferecer aos alunos, 

ferramentas de aprendizagem adequadas e motivadoras. 
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iv) Educação para o trânsito   

Objetivo: A educação no trânsito tem como objetivo formar o comportamento do 

cidadão enquanto usuário das vias públicas na condição de pedestre, condutor ou 

passageiro. 

v) Prazer em Ler 

Objetivo: os objetivos deste projeto são abrangentes e pretendem atingir os diferentes 

níveis de leitores. 
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vi) Brincar de Ler 

Objetivo: Criar o hábito de escutar histórias e enriquecer o imaginário infantil. 

 

  

 

d) Avaliação 

Descrição: Aplicação de avaliações internas e externas para alunos da rede municipal.  

Objetivo: Diagnosticar e orientar o trabalho pedagógico nas escolas municipais.  

 Diagnóstica – fev/2017 = total 2.512 alunos 

 Em processo – SIEM – ago/2017 = 2.545 alunos 

 Externa – Prova Brasil = 5.ºanos = 394 alunos  e  9.º anos = 85 alunos 
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e) Feira do Livro.  

Descrição: Realização entre os dias 19 e 23 de setembro com a distribuição de cheque-

livro de R$20,00 por aluno, apresentações teatrais, palestras, contação de histórias.  

Objetivo: fomentar a leitura no município, por meio da distribuição de "cheques livros" 

que possibilitem aos alunos da rede municipal adquirir livros, de acordo com suas 

preferências, incentivando assim o prazer pela Leitura.   

Público: Entre 8.000 e 10.000 pessoas. 
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f) CEDAP – Centro Educacional de Desenvolvimento e Apoio Profissional 

Descrição: sediado nas dependências da escola do CAIC “Prof Gilberto Dalla Vechia” 

oferece formação e acompanhamento pedagógico para profissionais da creche e escolas 

municipais.  

Objetivo: A proposta é capacitar os gestores escolares, professores, educadores e 

família, através da reflexão sobre a ação, afim de que esses profissionais sejam 

instrumentalizados para atenderem as demandas do ambiente escolar.  

Planos de Ação do CEDAP 2017 

Gestão em Creche: 57 horas de formação em serviço: 

Portage nas creches: 450 horas de formação em serviço (8 gestoras, 37 educadoras) 

Gestão de Liderança: 18h horas de formação em serviço 

Gestão Participativa na EMEB Esther Vianna Bologna: 18 horas de formação em 

serviço 

Parceria com os gestores na resolução de situações específicas no ambiente escolar: 100 

horas de formação em serviço.  
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g) Atendimento Educacional Especializado  

Descrição: Público Alvo da Educação Especial: atendimento a alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação 

Público atendido: 125 alunos com deficiência  

 

h) APOIO PEDAGÓGICO 

Descrição: destinado a alunos com dificuldades/distúrbios de aprendizagem. 

Público atendido: 202 alunos atendidos 

 

 

3.4 -  Projetos 

 

a) REMAR 

Descrição: Projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Batatais em 

parceria com Laboratório de Objetos de Aprendizagem  (LOA) da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar) para utilização da plataforma REMAR (Recursos Educacionais 

Multiplataforma Abertos na Rede) que tem por objetivo facilitar e ampliar a construção 

e o reuso de jogos educacionais abertos.  

Em 2017 foram elaborados 46 jogos.  

Objetivo: favorecer a aprendizagem na área da matemática para alunos do 3° ano do 

ensino fundamental.  

Público atendido: 465 alunos 

 



 

 

 

 

b) Ginástica Olímpica 

Descrição: Projeto desenvolvido na EMEB Célia Bueno que oferece aulas de Ginástica 

Olímpica para alunos da rede municipal de Educação.  

Em 2017 as alunas do projeto participaram do Festival de Ginástica Artística de Franca 

em maio, representaram o município na final dos Jogos abertos da Juventude 

alcançando a 7° colocação. Em julho participaram dos Jogos Regionais em Araraquara 

ficando na 6° colocação e em novembro participaram das finais dos Jogos abertos 

estaduais em São Bernardo do Campo obtendo a 5° colocação no estado de São Paulo.  

Objetivo: Estimular habilidades esportivas, de lazer e promover o cuidado com a saúde, 

bem como favorecer a concentração, a disciplina, melhoria na autoestima e nas relações 

interpessoais.  

Público atendido: 100 alunos 
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c) "Bom de Nota, Bom de Dança" 

Descrição: O "Bom de Nota, Bom de Dança" é uma ação promovida via Ministério da 

Cultura e Usina Batatais realizado pela Associação Pró-Esporte e Cultura e a Goal 

Projetos e em parceria com a Prefeitura Municipal de Batatais, por meio da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura.  

O projeto promove aulas de Balé e Danças Urbanas no contraturno escolar na EMEB do 

CAIC, Profº Gilberto Dalla Vecchia. Com capacidade para atender cerca de 140 alunos, 

as crianças também recebem, de forma gratuita, lanche e uniforme.   

Objetivo: Entre os objetivos do projeto, estão o enriquecimento da formação integral 

dos alunos por meio de experiências culturais e a melhoria no desempenho escolar.  

 

d) Natação  

Descrição: Projeto desenvolvido na EMEB José Braga Morato oferecendo iniciação a 

natação para alunos da rede municipal de educação.  

Objetivo: Garantir a formação integral do aluno, por meio do estímulo a atividades 

esportivas, de lazer e cuidado com a saúde.  

Público atendido: 50 crianças.  



 

 

  

e) Futsal.  

Descrição: Projeto desenvolvido na EMEB Célia Bueno com alunos da zona urbana e 

rural, oferecendo aulas de futsal no período da manhã.  

Durante o ano os alunos participaram de competições municipais como a Copinha sub 

10 e Copinha Municipal sub 12.  

Objetivo: Promover a formação integral dos alunos, com o estímulo a atividades 

esportivas, que favorecem a disciplina, a autoestima, o cuidado com o corpo e a 

motivação.  

Público atendido: 40 crianças.  
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f) Criança Pequeno Aprendiz 

Descrição: Projeto que iniciou-se em novembro deste ano em parceria com a Secretaria 

de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Usina Batatais e Goal Projetos 

promovendo aulas de handball e futsal feminino e masculino.  

Objetivo: Criar um processo de formação de crianças e adolescentes, utilizando o 

esporte como ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social 

e de saúde.  

Público atendido: 120 alunos.  

 

g) Saúde na Escola.  

Descrição: O Programa Saúde na Escola é uma iniciativa conjunta do Ministério da 

Saúde e da Educação, em 2017 foi realizado a adesão ao programa que iniciará as 

atividades no início do ano letivo de 2018.  

Objetivo: promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos à 

saúde, bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação.  

Público atendido: todos os alunos da rede municipal.  

 

3.5 - Gestão Democrática.  

 

b) Avaliação Institucional 

Descrição: realização da avaliação institucional nas escolas e creches municipais em 

fevereiro de 2017.  

Objetivo: propiciar condições para que o coletivo das escolas possa refletir sobre os 

seus problemas, avaliar os seus avanços e construir estratégias para melhoria do 

processo de aprendizagem. 

Público alvo: equipe gestora, coordenadores, professores e educadores.    
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c) Avaliação e monitoramento do Plano Municipal de Educação 

Descrição: Realização de encontro com todos os profissionais da educação da rede 

municipal, com a participação de representantes de escolas estaduais e privadas, 

entidades conveniadas e vereadores para avaliação do 2° ano do Plano Municipal de 

Educação.  

Objetivo: monitorar e acompanhar a evolução das metas e estratégias do PME.  

 

d) Rede Socioassistencial e Educacional 

Objetivo: Integrar as políticas públicas e serviços do município, através da constituição 

de canais de diálogo, de gestão compartilhada, de lugares de encontro entre os 

profissionais das diversas redes, para que socializem informações, definam 

serviços/ações, acompanhem a execução e avaliem a eficácia das ações definidas, 

garantindo assim, os direitos fundamentais das crianças e adolescentes do município. 

Elaboração de Cartilha Informativa dos serviços disponibilizados no município 

 

e) Comissão de Estudos do Plano de Carreira  

Descrição: Elaboração da Portaria que nomeou os representantes de todos os segmentos 

do magistério para estudo e elaboração de uma proposta de Plano de Carreira.  

 

f) Fortalecimento dos Conselhos Municipais.  

Descrição: Apoio a atuação dos Conselhos Municipal de Educação, Conselho de 

Acompanhamento do Fundeb e Conselho de Alimentação Escolar.  

Objetivo: fortalecer a gestão democrática por meio da participação da comunidade 

escolar.  
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