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I - APRESENTAÇÃO 

    A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem um papel muito 

importante na evolução formativa, social e cultural do Município de Sucupira- 

TO, onde trabalhamos com as crianças com idade para a educação infantil de 4 

e 5 anos de forma integrada, tendo como parâmetro a BNCC, desenvolvendo as 

habilidades e competências em cada ciclo. Atendemos também o ensino 

fundamental I, que compreende os alunos do 1º ao 5º ano, na mesma perspectiva 

da nova Base Nacional Comum Curricular, afim de promover as transformações 

que só a Educação é capaz de realizar em uma sociedade. 

  Este Relatório visa apresentar as ações que foram desenvolvidas 

durante o ano de 2021, onde continuamos a trabalhar no sistema remoto por 

consequência da pandemia do COVID-19 no primeiro semestre, e presencial no 

segundo semestre na Escola de Ensino Fundamental, e de forma escalonada para 

os alunos da Pré Escola Doce Lar, por deficiência na estrutura física da 

Instituição de Ensino da Educação Infantil, não cabendo nas salas de aula 

todos os alunos devidamente matriculados. 

  Adotamos novos métodos educacionais e o nosso planejamento intensifica 

as mudanças gerais na atuação do sistema educacional, a fim de que fosse 

cumprido a determinação legal da Constituição Federal e outras Normas legais 

que é a de ofertar a educação a todos. 

A seguir será apresentado as ações que foram realizadas nesse novo 

modelo de atuação em tempos de pandemia. 
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I– ÓRGÃO GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Identificação: 

 Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Sucupira 

Endereço: Rua Tingui 

Bairro: Centro                                     CEP: 77458000 

DDD: 063                         Telefone:         339912 71                  Fax:  

E-mail semedsucupira@hotmail.com  

Responsável: Humberto de Campos de Castilho   Escolaridade: Superior Completo 

 

- Composição da Equipe Técnica do Órgão Gestor: 

NOME CARGO ESCOLAR. EFETIVO/ 

COMISS. 

 HUMBERTO DE C. DE CASTILHO Secretário Mul. Sup. completo Comissionado 

LAUDICEIA A. R. DE CASTILHO Coord.de Projetos Sup. Completo Comissionado 

 ROSILEIDE FRANCISCO LIMA Assist. Adm. Sup. Completo Efetivo 

 KERLY CRISTINA LUIZ VELOSO Recepcionista Ensino médio Efetivo 

MARIA DEUSELIA R. AGUIAR Aux. Serv. Gerais Fund. Incompleto Efetivo 

GILSON RODRIGUES TEIXEIRA Assist. adm. Fund. Completo Efetivo 

MARIA DA CRUS S. PATRÍCIO Aux. Serv. Gerais Médio Completo Efetivo 

 

III – AÇÕES EDUCACIONAIS:  

               As ações educacionais desenvolvidas são baseadas no Planejamento Anual 

de Conteúdos, correlacionados com as diretrizes curriculares e com a BNCC, com foco 

no desenvolvimento das competências e habilidades.  

              Outro aspecto fundamental para que se tenha êxito, é a formação 

continuada dos professores, uma vez que o aperfeiçoamento e a ampliação à cerca das 

novas metodologias e conceitos educacionais são imprescindíveis para alcançar os 

resultados almejados.   
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V- AÇÕES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2021 

            No mês de JANEIRO fomos nomeado para assumir a função de Dirigente 

Municipal de Educação, onde iniciamos os trabalhos avaliando o cenário educacional, e 

optamos por dar continuidade ao sistema educacional remoto uma vez que o quadro 

pandêmico continuava ainda assustador, muitos casos ativos de contaminação no 

Município e por todo o país. 

           Reunimos de forma remota com todo o quadro de servidores, definimos 

estratégias e atribuições a todos os servidores com o objetivo de dar continuidade ao 

trabalho educacional. 

  Em FEVEREIRO designamos por meio da Portaria 002/2021 a Comissão Municipal 

de Segurança em Saúde e Prevenção a COVID-19, afim de que fosse realizado um estudo 

local sobre a situação pandêmica no Município e definir os protocolos que deveriam 

ser respeitados para que se tivesse a possibilidade de um retorno presencial seguro a 

todos os envolvidos no processo. 

          No mês de MARÇO, iniciamos o nosso ano letivo visando o cumprimento da 

carga horária e dias previstos de aulas. Realizamos também várias reuniões da 

Comissão, conseguimos Elaborar e Aprovar o Plano de Retorno da Aulas Presenciais na 

Rede Municipal de Educação, destacando a eficiência das Representações dos 

seguimentos que discutiram com amplitude o assunto e chegamos a um denominador comum.  

          Realizamos nesse período a medição das rotas do transporte escolar e 

Processo de Licitação para que no momento certo de retorno tudo estivesse pronto para 

não acarretar mais prejuízos aos nossos alunos. 

           Em ABRIL encaminhamos ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins o 

Plano de Retorno devidamente APROVADO para conhecimento da Equipe da Educação do TCE, 

que foi recebido e não houve nenhum ajuste a ser feito, uma vez que o mesmo foi 

elaborado seguindo todas as orientações dos órgão em saúde e vigilância. 



                                                                                              

 

 

 

    

ESTADO DO TOCANTINS                                                                                                                                              

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

           Neste mês também realizamos a Eleição para a escolha dos novos 

Conselheiros do FUNDEB para um mandato de 02 anos, por consequência da aprovação do 

Novo Fundeb.    

           No mês de MAIO, estabelecemos parcerias importantes no processo de 

Formação dos nossos Professores, destacando se a Parceria com a Rede de Colaboração 

Tocantins e com o Instituto FEFIG, oportunidade em que os nossos professores e Equipe 

Administrativa da Educação Municipal cadastrou se nas plataformas e já participamos 

de vários ciclos de formação que tem contribuído de forma significativa para o 

desenvolvimento do Ensino Pré Escolar e Fundamental I. 

           Em JUNHO realizamos a reforma da pintura da Escola Municipal Machado de 

Assis, uma vez que a mesma estava muito danificada e necessitava de uma reforma, bem 

como a troca de várias portas das salas de aula e da ala do administrativo. Da mesma 

forma que foi autorizado a ampliação do bloco administrativo da Pré escola Doce Lar, 

projeto este que está em andamento. 

           Após a reforma fizemos toda as adaptações que foram aprovadas no plano de 

retorno nas escolas e estamos aguardando a autorização para o início das aulas 

presenciais. 

          Neste mês de JULHO, concluímos o primeiro semestre letivo de forma 

satisfatória, sabendo das dificuldades enfrentadas, mas ciente dos avanços que 

tivemos mesmo nesse período pandêmico. E para finalizar as ações deste primeiro 

semestre estaremos entregando um Kit de Alimentos a todos os alunos da Rede Municipal 

de Educação pelo Projeto “ALIMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO NO LAR” desenvolvido pela 

Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

              

                                                            

       Com as mudanças necessárias de funcionamento da escolas no período pandêmico, 

decidimos por focar no processo ensino aprendizagem dos alunos, onde ainda no mês de 

AGOSTO fizemos uma avaliação diagnóstica para saber o nível de aprendizagem dos 
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alunos, uma vez que os mesmos vinham de aulas remotas, com envio apenas de atividades 

impressas.  

       Em SETEMBRO, com o resultado em mãos, o planejamento foi elaborado de acordo 

com as dificuldades e níveis apresentados, com o objetivo de sanar as dificuldades o 

quanto antes, e assim apresentar uma mudança de nível de aprendizagem. 

       No mês de OUTUBRO, com o intuito de preparar nossos profissionais para esse 

novo tempo da educação, iniciamos um ciclo de formações, visando proporcionar aos 

nossos professores o conhecimento novas metodologias e técnicas de ensino. 

       Em NOVEMBRO, os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental passaram por uma 

bateria de atividades e testes visando a realização da Prova SAEB, onde os 

professores das turmas se dedicaram ao máximo para apresentar a dinâmica da aplicação 

e elaboração das avaliações para que os alunos tivessem êxito, e estamos esperançosos 

quanto ao resultado que ainda não foi divulgado, e foram realizas muitas outras 

atividades com as demais turmas com o objetivo de facilitar a aprendizagem por parte 

dos nossos alunos que ficaram por muito tempo longe do convívio escolar. 

      Para finalizar o ano letivo de 2021, em DEZEMBRO realizamos a aplicação das 

últimas atividades avaliativas aos alunos, realizamos também o conselho de classe, 

onde fizemos uma avaliação de todo o contexto do ano de 2021, observando o nível de 

desenvolvimento de cada aluno, e ao final decidindo sobre a progressão de série/ ano 

de cada aluno, sendo satisfatório o resultado alcançado por todos. Ademais, 

registramos não ter ocorrido nenhuma paralização nas atividades educacionais nesse 

semestre por risco de contaminação ou aumento de casos de COVID-19. 
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VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

       Agradeço a toda a equipe da Educação, bem como os servidores da Saúde que nos 

ajudaram a realizar de forma segura o retorno das nossas crianças as escolas, e 

juntos proporcionamos segurança aos servidores, pais e as crianças, onde a vida é o 

que devemos priorizar, mas não deixando pra trás a Educação das nossas crianças, 

finalizando o semestre Letivo no dia 17 de dezembro de 2021. 

 

  É O RELATÓRIO.                   

                                

                                         SUCUPIRA- TO, FEVEREIRO 2022. 

                                                                                         

                                                          

                                      

HUMBERTO DECAMPOS DE CASTILHO                                                                        

SECRETÁRIO MUNICIPAL 

 

 

 

 

  

 

                                                                         

                                     

 

 

 

  


