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RELATÓRIO 
 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

        Avaliar 2018, planejar e organizar para evolução do desempenho no primeiro semestre 

de 2019, ampliando volume de ações e gerando resultados efetivos. 

 

 

 

 

 

 

MISSÃO 

 

        Servir a cidade, se relacionando com todos, percebendo as necessidades econômicas 

existentes e, em conjunto com a comunidade, construir pontes entre produção e demanda, 

potencializando os canais geradores de renda e propondo novas possibilidades de negocio que 

estejam em sinergia com a vocação municipal predominante e a qualidade de vida. 
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Firmando a filosofia de serviço 

 

- Evoluímos para um local melhor e mais bem posicionado geograficamente. 

 

Ainda com algumas dificuldades estruturais, fizemos um trabalho razoável, com condições de 

uma evolução acentuada nesse ano de 2019. 

 

 - Continuamos com uma postura de urgência e não pressa para conduzir a equipe. Houve 

evolução nesse sentido, com maior interdependência, etc. 

 

- Não há chefia, mas a busca contínua de evoluir na liderança, responsabilizando cada um 

por sua pasta, interagindo quando necessário, causando efeitos e colhendo os frutos. 

 

- Responsabilizo, analiso em conjunto e não deixo que tenham receio de exporem equívocos, 

uma vez que estamos formatando um time para agir com respeito, verdade e foco no cliente - 

população - e nas metas estabelecidas para o semestre, em consonância com os objetivos da 

gestão. 

 

- Todos tiveram tempo hábil para apresentar seus relatórios, para questionar sobre suas 

necessidades e abertura total para dialogar, sempre na busca de resultados, em um ambiente 

de trabalho harmonioso. Procuro avaliar criteriosamente os resultados, uma vez que é 

necessário ponderar fatores estruturais, competências, comportamento individual e de 

equipe, para gerar efeitos. 

 

- A expectativa para 2019 é de grande evolução na organização, planejamento, 

comportamento proativo e resultado efetivo.  
 

 

Diretores 

Secretário 

Gestão 
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AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SEBRAE/PREFEITURA 

 

ATIVIDADES CONCLUÍDAS 2° SEMESTRE  

 Atualização da Lei geral das Micro e Pequenas empresas N° 471/2013, realizada na 

ultima sessão da Câmara Municipal, dia 11/12/2018. 

(Agente de Desenvolvimento, Vereadores e Procuradoria) 

 Capacitação de Compras no dia 28/08/2018 para o setor de Tributos, Finanças, 

Licitação e Compras.  

(Agente de desenvolvimento e SEBRAE) 

 Palestra de desburocratização com Antônio Neto consultor do SEBRAE, realizada no 

dia 10/11/2018 para todos os servidores e Secretários Municipais. 

(Agente de Desenvolvimento, SEBRAE e Prefeitura Municipal de Indiaroba). 

 Constituição do Comitê Gestor Municipal da lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas N° 471/2013, realizado em duas reuniões em 05/11 e 05/12. 

(SEBRAE, Comercio, Executivo, Legislativo e AD) 

 Criação do Fundo Municipal, voltado à área de estimulo ao crédito e à capitalização 

da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas N° 471/2013, Art. 44. 

(Procuradoria, Agente de Desenvolvimento, SEBRAE e Câmara de Vereadores). 

 Foi realizada com sucesso, já classificado na primeira etapa, a inscrição do Projeto 

para o Prefeito Premium Empreendedor, projeto de Urbanização Turística – entre os 

20 do estado, aguardando visita técnica. 

(AD e o Secretário Edimilson Henriques) 

 Participamos de um Evento no 29/11/ com os órgãos que trabalham com o MEI – 

Micro Empreendedor Individual, no SEBRAE para nos informar sobre as mudanças 

que as Leis Causaram sobre os mesmos, para facilitar cada vez mais os 

empreendimentos. 

(AD e SEBRAE) 

 Realizamos em Estância na data 21/11, uma reunião com o BNB e todos os 

representantes dos Municípios da Região Sul, onde ficou acertado que iremos 
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trabalhar com o seguimento da laranja como carro chefe do desenvolvimento da 

agricultura por todos municípios Sul.  

(AD, CMDS, Departamento de Agricultura)  

 Atendimento de cerca de 30 empresários no ponto do empreendedor com impressão 

de Boletos de Pagamentos, Declarações de Faturamento, Orientações Bancárias e 

informações recorrentes a suas atividades.   

(Agente de Desenvolvimento) 

 2° Visita realizada no mês de agosto ao comercio local, para o credenciamento da 

Valle Express, que após uma evolução tornou-se Bank One, para facilitar o fluxo de 

compras entre Servidores do Município e Comercio local. 

(Agente de Desenvolvimento, Leonardo - Bank One - e Prefeitura Municipal de Indiaroba). 

 Sensibilização Através do AD com cópia da lei para o setor de tributos, para não 

realizar cobranças irregulares com: Alvara para Micro Empreendedor Individual, que 

é Gratuito e reformulação do código tributário.  

(AD e SEBRAE na pessoa de Leonardo Diaz) 

 Realizamos Uma reunião com todos os vereadores da Câmara Municipal de Indiaroba 

para esclarecimento e mostrar a importância da Atualização da lei Geral N°471/2013 

e a Criação do Fundo Municipal. 

(AD e SEBRAE na pessoa de Leonardo Diaz). 

 

 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

 

PROJETO FOMENTO MULHER 

 

Assentamentos: Sepé Tiaraju, Joélia Lima e Vinte e Sete de Outubro. 

1. Protocolamos os projetos juntos ao INCRA para análise, já assinados pelas 

agricultoras assentadas. 

 

2. Acompanhamos as supervisões dos Assentamentos, Bom Jesus e Bela Vista em 

conjunto com os técnicos do INCRA. 
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3. Acompanhamos as assinaturas dos contratos do Assentamento Bom Jesus, para 

recebimento do projeto. 

 

4. Enviamos solicitação de 06 barracas e 15 lonas para coberturas das barracas da Feira 

da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Estadual de Inclusão e Desenvolvimento 

Humano (SEIDH). 

5. Realizamos as Assinaturas dos Contratos no Assentamento Belas Vista, para o 

recebimento dos créditos do valor do Projeto Fomento Mulher. 

 

6. Realizamos o envio de documentos das assentadas do Nicácio Rodrigues, para 

regularização da pendência da agência financeira junto ao INCRA. 

 

7. Participamos de reunião do COMSEAN - Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

 

8. Participamos da Assembleia da Cooperativa junto com os Cooperados/ secretaria e 

Cooperafir. 

 

9. Estamos acompanhando a liberação dos créditos dos projetos Fomento Mulher. 

 

10. Acompanhamos o processo de liberação do credito apoio inicial dos Assentamentos. 

 

11. Estamos elaborando o Plano de Trabalho dos Tratores e Orçamentos dos Implementos. 

 

CRÉDITOS DO PROJETO FOMENTO MULHER 

• Assentamento Cinco de Janeiro: 

 - 95 famílias requereram. 

 - 90 famílias receberam:   Total:    R$     350.000,00 

 

• Assentamento Sete Brejos: 

          - 38 famílias requereram. 

 - 30 Famílias receberam:            Total:      R$     150.000,00 

 

• Assentamento Sepé Tiaraju: 

          - 74 famílias requereram. 

 - 66 Famílias receberam:          Total:   R$     330.000,00 
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• Assentamento Bela Vista: 

          - 17 famílias requereram. 

 - 15 Famílias receberam:            Total:   R$       75.000,00 

 

• Assentamento Bom Jesus: 

 - 17 famílias requereram. 

 - 15 famílias receberam:               Total:    R$       75.000,00 

 

• Assentamento Nicácio Rodrigues: 

 - 07 famílias requereram. 

 - 05 famílias receberam:              Total:    R$       25.000,00 

 

• Assentamento Oito de Agosto: 

 - 06 famílias requereram. 

 - 06 famílias receberam:              Total:    R$       30.000,00 

 

• Assentamento Chico Mendes: 

 - 17 famílias requereram. 

 - 12 famílias receberam:              Total:    R$       60.000,00 

 

• Assentamento Joélia Lima: 

 - 24 famílias requereram. 

 - 15 famílias receberam:              Total:    R$       75.000,00 

 

• Assentamento 27 de Outubro: 

 - 15 famílias requereram. 

 - 15 famílias receberam:              Total:    R$       75.000,00 

 

TOTAL RECEBIDO:   R$ 1.245.000,00 

(41 mulheres ainda não foram contempladas) 

 

Observação: 

Faltam em valores:   R$      205.000,00 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

- Abro a Secretaria e zelo por sua organização. 

- Responsável pela recepção de todos que adentram as dependências da Secretaria de 

Desenvolvimento. 

- Temos a missão de nos relacionar e perceber as  necessidades dos munícipes, questão que 

procuro fazer sempre que atendo, direcionando ao diretor da pasta ou ao Secretário. 

- Organizo os ofícios de cada departamento. 

- Auxilio todos os departamentos, quando solicitada. 

Ex: Participei do processo de organização do Fomento Mulher nos assentamentos. 

- Efetuei o cadastro das pessoas que solicitam a ligação ou religação de energia elétrica. 

- Participei do cadastro das pessoas no projeto Mão Amiga. 

- Participo das reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social e das tomadas de 

decisões junto ao Conselho da Assistência Social do município. 

- Auxilio na elaboração dos memorandos da Secretaria. 

 

SUPORTE TECNICO  

  

Participou da Comissão de Estatística do Censo Agrário; 

Parceria com o SENAR, nos cadastros de cursos de informática, culinária, artesanato e 

tratorista; (Povoados: Pontal, Colônia Sergipe e na sede do município). 

Apoio aos projetos do SEBRAE; 

Auxiliou no processo de cadastro do Fomento Mulher nos assentamentos; 

Participou da organização do conselho de Turismo; 

Auxiliou no atendimento do público em geral.   

Auxiliou no cadastro das pessoas que solicitam a ligação ou religação de energia elétrica.  

Participei de reuniões com o sindicato dos trabalhadores rurais. 
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Participei da entrega dos cartões do projeto Mão Amiga. 

Reuniões na Colônia dos Pescadores sempre que necessário e, em prol da festa dos mesmos, 

que será realizada nos dias 24/25/2018. 

Participei de reuniões com os presidentes das associações, buscando melhorias para as 

comunidades.   

Participei de reuniões de apoio aos Catadores de Material Reciclável. 

Participei da criação do Fundo de Incentivo ao Comercio Local e do conselho fiscal. 

Participei da primeira reunião de formação do Comitê Gestor. 

Supervisiono a Secretaria quando da ausência do Secretário, ou quando me pede.   

Participei de reuniões em parceria com a EMDAGRO, com marchantes e fateiras para 

melhoria no abate e transporte das carnes. 

Participei em parceria com o CMDS, e contador, na orientação e organização das associações.  

Participei em parceria com a defesa civil, meio ambiente e a Associação de Moradores de 

Colônia Sergipe na organização dos documentos para a perfuração de mais um poço artesiano 

para o abastecimento de água naquela localidade. 

 

CMDS - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 Plano de ação elaborado em planilha das áreas de assentamento em forma de 

prioridade; 

 Relatório dos projetos de assentamento do município com os técnicos da Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável e Turismo; 

 Cadastro do Programa Mão Amiga em parceria com a Seides e Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras, Produtores e Produtoras Rurais de Indiaroba de 29 de 

agosto a 06 de setembro; 
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 Criação da Associação dos Carcinocultores e Aquicultores de Indiaroba e região (em 

andamento); 

 Condução de processos eleitorais de novas diretorias de associações comunitárias; 

 Condução do processo eleitoral e mesa diretoras da eleição do Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Produtores e Produtoras Rurais de Indiaroba; 

 Prestação de contas e relatórios contábeis das associações comunitárias; 

 Participação na Rede SEBRAE Sergipe; 

 Participação (enfática) na abertura dos Infocentros; 

 Membro do Núcleo Diretivo do Território Sul Sergipano, representando as 12 

prefeituras que compõem o território; 

 Pronaf Mulher (coleta e registro de dados), em parceria com a Diretoria de 

Agricultura e Meio Ambiente; 

 Criação da Associação Uga Barreto referente à compra de uma fazenda localizada no 

Povoado Gaviãozinho, pelo Programa de Crédito Fundiário; 

 Entrega de certificados e selos Cadastur; 

 Participou do Integrese-Ufs; 

 Participou da capacitação municipal - Antônio Neto; 

 Participou da feira de exposição de artesanatos e gastronomia regional – Codevasf; 

 Visita técnica a Setur; 

 Reuniões da rede sul – SEBRAE; 

 Reunião com agentes do Prodetur sobre o enfrentamento da exploração sexual de 

crianças e adolescentes; 

 Visita a restaurantes; 

 Visitas a meios de hospedagens; 

 Articulação com artesões; 

 Articulação com empreendedores de a & b; 

 Feira de turismo. 
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DIRETORIA DE TURISMO 

 Reuniões, ata, regimento e registro do Comtur; 

 Projeto integre-se – UFS; 

 Projeto: enfrentamento a exploração sexual de crianças e adolescentes- Prodetur; 

 Cadastramento do Cadastur; 

 City tur de alunos do IFS a terra caída; 

 Incentivo a artesões; 

 Fórum de turismo; 

 Visitas a Setur; 

 Termo de cooperação com a UFS; 

 Elaboração do inventário com Professor Lício –IFS        

 Entrega de certificados e selos Cadastur; 

 Participou do Integrese-Ufs; 

 Participou da capacitação municipal- Antônio Neto; 

 Participou da feira de exposição de artesanatos e gastronomia regional – Codevasf; 

 Visita técnica a Setur; 

 Reuniões da rede sul – SEBRAE; 

 Reunião com agentes do Prodetur sobre o enfrentamento da exploração sexual de 

crianças e adolescentes; 

 Visita a restaurantes; 

 Visitas a meios de hospedagens; 

 Articulação com artesões; 

 Articulação com empreendedores de A & B; 

 Feira de Turismo. 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

Suporte as ações relativas Projeto Fomento Mulher nos Assentamentos do município 

(Assinaturas, INCRA e etc.) 
 

 Autorizações de Energia;  

 110 ligações incluindo religações; 
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 Acompanhamento da organização da COOCMARIN - Cooperativa de Reciclagem do 

Município; 

 Participação de eventos e reunião sobre os temas Resíduos Sólidos Ministrados pelo 

CONCENSUL e pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Sergipe; 

 Reunião na APA SUL – Sobre Politicas publicas para região Costeira da região Sul de 

Sergipe; 

 Participamos de reunião do (COMSEAN) Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional; 

 Liberações de licença Ambientais para obras no Município em conformidade com 

Consultor de Meio Ambiente; 

 Organização da Comunidade Quilombola Desterro – Indiaroba-SE; 

 Acompanhamento da Perfuração do Poço Artesiano na Comunidade Quilombola; 

 Encaminhamento de documentação dos Quilombolas junto ao INCRA-SE. 

 Denúncias Maus tratos a animais e perturbação a vizinhança; 

 Acompanhamos o processo de liberação do credito apoio inicial dos Assentamentos; 

 Estamos elaborando o Plano de Trabalho dos Tratores, e Orçamentos dos 

Implementos; 

 Certidões de Uso e ocupação do solo. 

ASSESSORIA E SUPORTE MEIO AMBIENTE 

Certidão de Uso e Ocupação do Solo: 

Emissão de 15 Certidões, sendo: 

*06 de Propriedade particular; 

*09 Certidões de Propriedade do Poder Público; 

Previsão de crescimento para o semestre de 2019.1 devido à regularização dos viveiros. 

Demandas do Ministério Público: 

Defesa e resposta de: 

* 1 Despacho n° 201887100937; 

* 1 Auto de Infração no valor de 100 mil reais; 
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• 1 Ação Civil Pública – Resíduos Sólidos; 

• 1 Ação Civil Pública – Saneamento / Cemitérios; 

Avaliar PRAD de Processos Judiciais de Terceiros respondendo por Crimes Ambientais; 

LICENÇAS AMBIENTAIS 
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- Atendimento às notificações da ADEMA – Licenças Ambientais 

- PRAD – Quadra do Pontal; 

- PGRCC – Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de obras como   

Complexo Desportivo e Orla do Pontal; 

- Plano de Gestão Ambiental para o BID; 

- Pré-requisitos para o Licenciamento dessas obras: 

- Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos para as obras Públicas; 

- Registros em Cartório; 

- Memorial Descritivo do Empreendimento; 

- Procedimento na regularização no IPHAN; 

- Procedimento de regularização na SPU; 

- Procedimento de regularização no CREA; 

- Procedimento de regularização no INCRA. 
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Atendimento às Denúncias 

Desmatamento: Cajá, Sepetiaraju, Sabão, e Quijingue.  

Fogos – Rua 2 de Julho, queimadas no centro urbano. 

Fundos do Valadares; 

Maus tratos a animais. 

 

ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS 

 Desapropriação da Rua da Vaquejada – Continuação da rua; 

 Impedimento de aterramento na Rua da Vaquejada; 

 Impedimento de aterramento com veículo da Prefeitura no Conjunto Nezinho Gomes – 

Área de APP; 

 Solicitações da SEMARH; 

 Solicitações das Consultoras do SEBRAE – ELKE; 

 Participação das reuniões dos Comitês de Bacias e do CONERH; 

 Apoio no procedimento de Regularização de Poços na Colônia Sergipe; 

 Solicitações das Escolas – Tonéis, Mudas, etc; 

 Desapropriação do Terreno. 

 

EVENTOS 

 Apresentação das ações realizadas pelos secretários com os resultados alcançados nos 

municípios quanto à gestão dos recicláveis – Lagarto; 

 Encontro de Secretários e Diretores de Meio Ambiente para alinhamento de ações; 

 Doações e entrega de Botas, 

 Participando das Reuniões do Comitê de Bacias do Rio Piauí e Conerh; 

 Entrega dos Kits de EPI’s aos Catadores; 

 Participando com os demais colaboradores e Conselheiros do Meio Ambiente de 

Indiaroba, do lançamento do Projeto A3P (Agenda Ambiental da Administração 

Pública); 

 Participando dos Processos de instalação elétrica da área externa do Belle Ville; 

 Educação Ambiental nas Escolas. 
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MEDIDAS ADOTADAS PARA POTENCIALIZAR O ACESSO UNIVERSAL E 

INCLUSIVO DE ALUNOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 
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1 – APRESENTAÇÃO 

A Secretaria de Educação é localizada no município de Indiaroba – Sergipe que 

tem uma população estimada de 17.761 – censo 2018, administrada pela gestão do 

Prefeito Adinaldo do Nascimento Santos e do Vice-Prefeito Marcos Henrique Ramos de 

Lima, coordenada pelo Secretário municipal de educação Ginaldo Custódio Lessa. Tem 

a missão de garantir o acesso, a permanência com sucesso na escola e o 

desenvolvimento da Educação Integral, por meio da gestão democrática e da inovação 

educacional. 

A visão de ser uma Secretaria de referência pela qualidade e excelência dos 

serviços educacionais prestados, na transparência e no compromisso com a gestão 

pública e por ações que visem à formação social e cidadã do educando. Considerando os 

Eixos: educação integral; formação dos professores; escolas de referência, 

especialmente no campo; fortalecimento da gestão escolar; ascensão profissional por 

critérios técnicos e do currículo integrado. Como também, a valorização dos 

profissionais da Educação, reconhecimento da eficiência pelos resultados 

programáticos, compromisso com o uso correto dos recursos humanos, financeiros e 

materiais com o olhar da inovação tecnológica. 

A Secretaria Municipal de Educação é composta por 22 (vinte e duas) Unidades 

Escolares na sede e povoados que dispõem das seguintes modalidades de ensino: 

Educação Infantil, Fundamental I e II, EJA I e II e Educação Inclusiva, perfazendo em 

2017: 3.926 alunos e em 2018: 3.979 alunos, segundo as matrículas finais do censo 

escolar. Conta com um quadro de 210 professores efetivos e 51 professores contratados 

(atuantes nas disciplinas de matemática, inglês, português e polivalente), substituindo 

assim, professores efetivos afastados por motivo de doenças e/ou licença maternidade. 

Dentro do quadro efetivo apenas 07 (sete) não possuem nível superior. 
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Nesse contexto, o trabalho apresentado busca sistematizar qualitativa e 

quantitativamente informações significativas que contribuam para a transparência do 

funcionalismo e da gestão pública no campo da educação do município de 

Indiaroba/SE. Objetivando registrar metas do PME – Plano Municipal de Educação, 

programas, projetos, convênios, parcerias e termos de cooperação do âmbito municipal, 

estadual e federal.   

32% 

68% 

MATRÍCULA INICIAL 2018 - 4000 ALUNOS  

URBANA = 1265 RURAL = 2735

86% 

14% 

22 ESCOLAS 

Rural = 19 Urbana = 3
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2 - PROPOSTA POLÍTICA PEDAGÓGICA 

A Secretaria Municipal de Educação de Indiaroba visa uma aprendizagem 

integradora e eficaz ao adotar uma proposta de trabalho planejado pelas áreas do 

conhecimento e suas respectivas competências e habilidades para os anos finais do 

ensino fundamental (áreas do conhecimento: Linguagem, códigos e suas tecnologias; 

matemática e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias e Ciências da 

natureza e suas tecnologias) e, para os anos iniciais do ensino fundamental incluindo a 

pré-escola e a creche, o trabalho com os direitos de aprendizagem através da sequência 

didática. 

Trabalhar com os direitos de aprendizagem por área do conhecimento é uma 

das prioridades desta secretaria, visto que esses direitos são exigidos pelas avaliações 

externas, através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), Prova 

Brasil e ANA, recomendado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Com a implantação da BNCC – Base Nacional, Comum, Curricular, 

periodicamente grupos de estudos são formados para debater competências e 

habilidades nela contidas e colabora para a implantação do currículo de Sergipe.  

 

A Secretaria de Educação de Indiaroba, durante o ano letivo, busca 

proporcionar formação continuada para professores e coordenadores. Entre outras 

formações, evidenciamos as seguintes: Formação no início do ano letivo; Formação 

Pela Escola – Programa do MEC; Formação do Projeto Aula Digital da Telefônica 

Vivo, Pacto Nacional Pela Alfabetização Na Idade Certa-Pacto; Formação sobre a Base 

Nacional Comum Curricular- BNCC com a parceria do Estado de Sergipe para a 

construção do currículo de Sergipe, com a parceria da Secretaria de Estado da Educação 

- SEED, Formação de Inspeção Escolar; Encontros pedagógicos periódicos (quinzenais) 

com coordenadores e equipe técnica da secretaria municipal da educação e Encontros 

quinzenais (nominados como horas de estudo) entre professores e coordenadores 

escolares.  
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Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota 

média de 3.8 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. Para os alunos 

dos anos finais, essa nota foi de 2.5. Na comparação com cidades do mesmo estado, a 

nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 53 de 75. 

Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 65 de 75. A taxa de 

escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.3 em 2010. Isso posicionava o 

município na posição 16 de 75 dentre as cidades do estado e na posição 1603 de 5570 

dentre as cidades do Brasil. Entre outros fatores, as formações continuadas foram 

importantes para o aumento do IDEB, avaliação aplicada em 2017. O fundamental I 

alcançou a nota 3.9, ultrapassando assim, a meta projetada pelo governo federal que 

seria de 3.8. Já o fundamental II, não atingiu a meta projetada, porém, apresentou um 

considerável aumento, saindo de 2.5 para 2.7. 

 

 

 

 

3,
5 

3,
9

 

3,
8 
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5 

FUND AMENTAL I  FUND AMENTAL I I  
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META ALCANÇADA
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3 – EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Empenhados no cumprimento integral do art. 58 da Lei 93.94/96 – Lei de Diretrizes 

Bases da Educação, a rede municipal de educação de Indiaroba/SE está articulada numa 

proposta política pedagógica em consonância com os avanços no campo da inclusão em 

todas as suas respectivas unidades de ensino, duma abrangência territorial. Onde se 

encontra alunos com diversas deficiências devidamente matriculados, 

comprovadamente medicados, necessitados dos atendimentos especializados que 

objetiva proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades intelectuais, 

cognitivas, físicas, sociais e do trabalho, mediante conhecimentos, habilidades e 

aptidões, promovendo sua auto realização. 

Embora, no âmbito das prioridades busca-se uma melhoria de 100% (cem por 

cento), pois, o município tem se debruçado para atender qualitativa e quantitativamente 

os alunos com deficiência contemplando a meta 04 do Plano Municipal de Educação – 

PME, que é atender com excelência a todos, sem distinção.  

Os alunos matriculados na série regular, comprovadamente com alguma deficiência, 

passam um turno de estudo no ensino regular e o turno contrário frequentam a sala de 

Atendimento Educacional Especializado – AEE.  As salas são equipadas com recursos 

especiais e contam com profissionais capacitados com formação em práticas 

educacionais inclusivas, sendo dois pós-graduados em práticas inclusivas e libras com 

curso de formação continuada em AEE, para desenvolver habilidades obedecendo à 

limitação das deficiências (Síndrome de Down, lesão cerebral leve e moderada, Surdez, 

Deficiência auditiva, Deficiência física, cegueira, baixa visão e autismo) e um é pós-

graduado em psicopedagogia. Com recursos do MEC as salas são equipadas com 

mobiliário, computadores, programas multimídias específicos de inclusão, jogos 

adaptados entre outros. E utilizam os transportes escolares do município. 

O Atendimento Educacional Especializado é sediado em 04 (quatro) escolas 

municipais muito bem localizadas, objetivando atender as regiões mais próximas das 

residências dos alunos:  
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 Colégio Municipal Antônio Carlos Valadares, localizado na sede do município 

atende 22 (vinte e dois) alunos nos turnos matutino e vespertino que moram na 

sede do município, Assentamento Chico Mendes, Cajueirinho, Distrito Santa 

Terezinha, Assentamento Sete Brejos, Assentamento Joélia Lima, Vila Roma e 

Cachoeira do Itanhy/BA. O colégio foi contemplado com a sala tipo II, que é um 

complemento de equipamentos e recursos específicos para salas que atendem 

pessoas cegas.  Recebeu uma máquina de escrever em braile, uma impressora 

braile, um scanner falador, uma lupa eletrônica e vários livros e jogos em braile. 

 

 Escola Municipal Arquibaldo Mendonça de Araújo, localizada na Colônia 

Sergipe, possui uma sala que funciona desde 2010, atende 11 (onze) alunos nos 

turnos matutino e vespertino da localidade e dos povoados: Colônia Retiro, 

Pedra do Rumo, Sítio Novo e Tabuleiro dos Cágados.  

 

 Escola Municipal João Vila Nova, localizada na Vila Saguim (existia a sala e os 

equipamentos desde 2010, porém não funcionava, foi inaugurada em 2017), 

atende 08 (oito) alunos nos turnos matutino e vespertino abrangendo os 

seguintes povoados: Botequim, Alto Alegre e Colônia Boa Vista. 

 

 Escola Municipal Anízio Fontes Torres, localizada no Distrito Pontal, atente 07 

(sete) alunos. A sala e os equipamentos já existiam desde 2010, porém foi 

inaugurada em 2017, sob a orientação e supervisão da técnica de Atendimento 

Especializado da Secretaria Municipal de Educação. Abrange os Povoados: 

Terra Caída, Convento, Preguiça de Baixo e Preguiça de Cima. 

O atendimento na Rede municipal ao longo desses dois anos (2017-2018) 

acolhe a diversidade ao longo do processo educativo, oferece currículo adaptado e 

diversificado, organizados institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar 

os serviços educacionais comuns. Vale ressaltar que, houve alguns avanços no tocante a 

educação especial no decorrer desse período: Disponibilização de uma coordenadora do 

Atendimento Educacional Especializado na Secretaria Municipal de Educação; 
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Implantação de 02 salas de recursos; atendimento de alunos das escolas Circunvizinhas, 

conforme mapa das comunidades rurais e urbana; Curso de Formação Continuada para 

professores das salas citadas em parceria com a Secretaria Estadual de Educação 

Através do DIEESP (Divisão De Educação Especial); 02 Módulos do Curso intensivo 

de Libras aberto a todos os professores da rede e aos comunitários; Formação 

especializada para professores das diversas modalidades do ensino regular (educação 

infantil, fundamental I e II e EJA) que atendem alunos com algum tipo de deficiência; 

Reforma das escolas com acessibilidade, reparos e consertos com recursos do Programa 

Dinheiro Diretamente - PDDE e acesso à internet.  

 

Salas de atendimentos da Escola municipal Dr. Arquibaldo Mendonça de Araújo- Colônia Sergipe 

e Colégio Municipal Antônio Valadares - Sede 

 

 

  

 

 

 
Salas de Atendimentos da Escola Municipal João Vila Nova –Vila Saguim e Escola Municipal 

Anizio Fontes Torres – Distrito Pontal 
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4 – EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS 

Segundo o último censo do IBGE (2010) o município de Indiaroba possui uma 

população residente que frequenta a creche ou escola de 6.571 (seis mil quinhentos e 

setenta e um) pessoas. Uma estimativa de 10.156 (dez mil cento e cinquenta e seis) 

alfabetizados e 5.674 (cinco mil seiscentos e setenta e quatro) não alfabetizados.  

Considerando que até 2016 dispunha apenas de uma turma de Educação de jovens e 

adultos, localizada na sede do município. Vale ressaltar que a implantação dessa 

modalidade de ensino está prevista na Meta 10 do Plano Municipal de Educação - PME.  

Em 2017, com o objetivo de reduzir os índices expostos e atingir as metas do PNE – 

Plano Nacional de Educação, o governo municipal implanta 09 (nove) turmas de EJA I 

(modalidades: alfabetização, 1º ao 5º ano do ensino fundamental I) em comunidades 

rurais, onde residem aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) da população.  

 

 

 

 

 

 

Em 2018 com a implantação da EJA II (do 6º ao 9º ano), torna-se um marco na 

história da educação de Indiaroba, pelo cumprimento do Plano Operacional do Ensino 

Fundamental na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos no Colégio Municipal 

Antônio Carlos Valadares/Sede, baseado numa política educacional que tem como 

objetivo dar oportunidade a todos àqueles que estão com uma formação incompleta a 

concluir o ensino fundamental em apenas dois anos, a partir dos 16 anos de idade.  

Formação de professores EJA 
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ANO 

EDUC. 
INFANT 
  

       ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                               
  

EJA PRESENCIAL 
FUNDAMENTAL  

 
 

TOTAL 
CRECH
E PRÉ ANOS INICIAIS ANOS FINAIS EJA I EJA II 

2017 182 604 1590 1381 169 --- 3.926 

2018 283 504 1600 1203 144 245 3.979 

2019        

2020        

 

5 – SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO 

O Serviço Social na Educação tem como objetivo precípuo contribuir através de 

intervenções no enfrentamento das expressões da questão social presentes no âmbito 

escolar, a exemplo de: violência no ambiente escolar e/ou familiar, uso abusivo de 

drogas, trabalho infantil, relações intrafamiliares conflituosas, gravidez na adolescência, 

bulling, dentre outras. 

Destaca-se que o papel educativo do assistente social é no sentido de esclarecer, 

desvelar a realidade social em todas as sinuosidades, socializando informações que 

permitam à população ter uma visão crítica, buscando contribuir com a sua mobilização 

social para a conquista dos seus direitos e cumprimento de deveres. 

 Realização de Oficinas para prevenção à violência, temática central Respeito no 

ambiente escolar: 2017: 11 - 2018: 08; 

 Realização de Oficinas para sensibilização dos professores quanto a abuso 

sexual infantil: 2017: 03 – 2018: 03; 

 Visitas às escolas para observação e busca de dados para diferenciados casos: 

2017: 63 – 2018: 85; 

 Negligencia de direitos e maus tratos: 2017: 18 – 2018: 37; 

 Grande quantidade de Faltas e/ou abandono da escola: 2017: 18 -                         

2018: 23; 

 Acompanhamentos e verificação de situações em que adolescentes cometeram 

atos infracionais: 2017: 21 - 2018: 38; 
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 Atendimentos individuais com alunos, pais, professores e outros profissionais da 

educação: 2017: 297 – 2018: 323; 

 Acompanhamento em conjunto com a rede de gravidez na adolescência: 2017: 

21 – 2018: 73; 

 Violência e abuso sexual – encaminhado para verificação e/ou comprovação: 

2017: 27 - 2018: 53; 

 Acompanhamento de denuncias de maus tratos cometidos por profissionais 

diretores ou professores: 2017: 03 – 2018: 03; 

 Encaminhamento para serviços da rede: 2017: 56 - 2018: 95. 
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6 - PROJETOS 

6.1 - Escola Adote uma Praça: Escola Transformadora é Escola em Ação 

O projeto tem como objetivo trabalhar junto à comunidade escolar e sociedade 

civil a importância do turismo sustentável para o desenvolvimento, incentivar a 

população o uso responsável, o zelo e a conservação desses ambientes. Como também 

contribuir para a preservação e manutenção dos ambientes públicos e estimular atitudes 

de cooperação, de solidariedade, compreender e priorizar o turismo sustentável e 

despertar na comunidade em geral o amor e o respeito pela natureza. 

 

 

 

 

 
Praça da Escola Municipal Municipal Ana Maria Habib Mendonça/Botequim e Escola Municipal 

Arquibaldo Mendonça de Araújo/Colônia Sergipe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Praça da Escola Municipal João D´Ávila Chaves/Terra Caída 
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6.2 Festival de Cultura e Artes - INDIARTES 

O Festival de Cultura e Artes de Indiaroba em sua 1ª Edição (2018) tem como 

objetivo oportunizar alunos da rede pública de ensino a aquisição de conhecimentos 

sistematizados sobre a origem e desenvolvimento do município em que vive, fazendo 

alusão aos 80 (oitenta) anos de Emancipação Política de Indiaroba/SE. Como também, 

promover o intercâmbio sociocultural entre alunos, pais, professores e as comunidades 

das unidades escolares. 

Em muito contribuirá para a formação integral do estudante pelas habilidades e 

competências do âmbito artístico, cognitivo, físico e intelectual, principalmente, 

levando-se em conta suas características culturais, dando ênfase ao aprofundamento de 

seus conhecimentos.  

 

 

 

 

Apresentações Culturais no 1º Festival de Cultura 

6.3- Polícia em Ação - Vida Sim, Drogas NÃO!  

Proposta do Serviço Social da Secretaria Municipal sob a coordenação da 

Assistente Social, juntamente com o 6º (sexto) Batalhão de Polícia Militar do Estado de 

Sergipe, tendo como objetivo de informar sobre a prevenção ao uso abusivo de drogas.  

Consistem em ações de natureza socioeducativas, com seu objetivo principal de 

proporcionar aos educandos uma melhor visão de mundo com relação às drogas, a 

prevenção e o uso abusivo, evidenciando da parceria Polícia Militar, escola, família e 

comunidade.   
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Foram desenvolvidas ações com aproximadamente 900 (novecentos) alunos da 

rede municipal de ensino de Indiaroba- SE, 5º ao 9º ano do ensino fundamental, de 04 

escolas.  

A Culminância do projeto foi realizada no 14/09/2018, das 9h às 11h e 30 min, 

em solenidade comemorativa. Contando com as presenças das escolas envolvidas, 

diretores coordenadores de toda rede de ensino, representantes do Conselho Tutelar de 

Indiaroba, Conselho Municipal dos direitos da Criança e Adolescentes, Secretaria 

Municipal da Inclusão e o do desenvolvimento social, Secretaria Municipal de Saúde, 

Câmara dos Vereadores Municipais, Comando do 6º (sexto) BPM e coordenação 

Estadual do PROERD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminação do Projeto Polícia em AÇÃO – Vida Sim, Drogas NÃO! 
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6.4- Formação e História do povo Indiarobense 

 

O Projeto Formação e História do povo Indiarobense tem uma abrangência 

metodológica, política e pedagógica do Plano de Ação 2018 da Secretaria Municipal de 

Educação de Indiaroba. Numa perspectiva de captação, levantamento de dados e 

informações, objetivando elencar e sistematizar produções escritas e/ou patrimoniais 

que proporcione registros e fomente o conhecimento da sociedade indiarobense em 

geral.       

A presente proposta tem o objetivo de estingar o desejo de pesquisa entre 

professores, coordenadores pedagógicos, diretores e alunos sobre os processos de 

formação das comunidades etnológicas que integram o município de Indiaroba/SE no 

contexto das 22 unidades escolares que atendem 4.100 estudantes da rede municipal de 

ensino, com a participação direta e indireta das pessoas que vivem em seu entorno, a 

curto, médio e longo prazo. Numa concepção dialética que compreendam os aspectos 

históricos, geográficos, econômicos, religiosidade, socioculturais e sociopolíticos. 

O principal objetivo do projeto é conhecer o processo de formação das 

comunidades etnológicas que integram o município de Indiaroba Sergipe, numa 

perspectiva de resgate das produções históricas, de indicadores geopolíticos e valores 

socioculturais. Considerando o processo metodológico: chegada dos primeiros 

habitantes; personagem; significado do nome da comunidade; geografia, águas, solo, 

clima, vegetação; aspectos econômicos; religiosidade; aspectos socioculturais e os 

aspectos sociopolíticos. 

 

 

 

 

 

Termo de cooperação técnica com 

a UFS 
Termo de cooperação técnica com a UFS 
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6.5 – Aula Digital - Profuturo 

 Aula digital é um Projeto da Fundação Profuturo que oferece formação de 

professores, desenvolve conteúdos educativos em formato digital e leva dispositivos 

tecnológicos, com o objetivo de oferecer educação de qualidade para crianças de países 

em desenvolvimento, a fim de que esses estudantes tenham oportunidade de 

desenvolver suas habilidades e competências como qualquer outra criança de um país 

em desenvolvido. 

Em 2017 a Secretaria Municipal de Educação de Indiaroba firmou uma parceria 

conveniada ao programa e, na primeira etapa do projeto foram contempladas 10 (dez) 

escolas municipais, sendo elas: Tobias Barreto, Marechal Arthur Costa e Silva, Ana 

Maria Habib Mendonça, Professora Vivi, João D’Ávila chaves, Aloizio Campos, 

Arquibaldo Mendonça de Araújo, Anízio Fontes Torres, Antônio Carlos Valadares e 

João Vilanova. Com atendimento de aproximadamente 615 (seiscentos e quinze) alunos 

dos 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental I. Durante todo o ano professores, gestores e 

coordenadores escolares participaram de formação continuada e acompanhamento 

pedagógico ofertado pela Fundação Telefônica Vivo em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação. No início de 2018 cada escola recebeu sua maleta tecnológica 

para praticar junto aos alunos os planejamentos pedagógicos elaborados nas formações. 
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Em 2018 o projeto ampliou o atendimento para mais 05 (cinco) escolas 

municipais atendendo assim mais 85 (oitenta e cinco) alunos dos 1º, 2º e 3º anos do 

ensino fundamental I, sendo beneficiadas das Escolas Municipais: Antônio Fontes 

Freitas, Dona Nair César, Eronildes de Carvalho, Maria Francisca Bittencourt e 

Florestan Fernandes que estão em formação e receberão as maletas equipadas após a 

formação completa do projeto.  

 

 6.6- Música: Instrumento de Fortalecimento Socioeducacional 

Como proposta metodológica educacional desta Secretaria, a fim de estimular o 

ensino aprendizagem para aproximadamente 600 (seiscentos) alunos (entre crianças, 

jovens e adultos), os projetos musicais desempenhados atendem com a seguinte 

formatação: Filarmônica do Divino (maior acervo e patrimônio musical do município), 

integra a sede do município – sede própria; Projeto musical na Escola Municipal 

Marechal Arthur da Costa e Silva (Povoado Sítio Novo); Projeto musical na Escola 

Municipal Arquibaldo Mendonça de Araújo (Colônia Sergipe); Projeto musical na 

Escola Municipal Antônio Fontes Freitas (Distrito Convento); Projeto musical na escola 

Municipal João D`Ávila Chaves (Distrito Terra Caída) e o; Projeto musical na Escola 

Municipal Antônio Carlos Valares (Sede) com o objetivo de estimular através da 

música às habilidades dos alunos inerentes ao fortalecimento dos laços familiares e 

interação social e o crescimento educacional. 

 

 

Filarmônica do Divino 
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As atividades são desenvolvidas conforme os horários disponíveis, com base em um 

planejamento mensal, observando as datas comemorativas e/ou religiosas. Dispondo          

aulas de percussão (com o foco em ritmos afro-brasileiros e a cultura local); canto em 

coral; canto individual; apresentações em grupo; aulas de canto; aulas de violão e aulas 

de teclado. Visando o público Infanto-Juvenil, todas as atividades são trabalhadas de 

forma prazerosa, para que seja agradável e de fácil compreensão. 

 

6.7– Criança cidadã: prefeito (a) e vereadores (as) mirins 

  Através desse projeto, pretende-se despertar nos educandos noções de cidadania 

e respeito á opinião do outro e a consciência de seu papel na sociedade. Com o 

desenvolver do projeto os alunos puderam aprender mais sobre a importância do voto e 

também escolher um candidato para representar seus interesses, da sua escola ou dos 

moradores do seu Munícipio. 

O objetivo geral do projeto é de compreender a necessidade que todo cidadão 

precisa para exercitar e participar do processo de escolha de seus representantes de 

forma crítica e consciente. Como também despertar a consciência cidadã das crianças 

envolvidas, proporcionando oportunidades para que possam pensar, questionar, criticar, 

dar opiniões do que seria preciso mudar para que possamos viver num país e num 

estado melhor. 

  O processo de ensino-aprendizagem poderá ser aplicado e avaliado através das áreas 

do conhecimento: Língua Portuguesa - Leitura e escrita informal, leitura das propostas 

dos candidatos, elaboração de textos, criação de discursos orais, produção de textos; 

Artes -: Produção de murais, painéis e cartazes, produção de itens como a cédula 

eleitoral, urna, itens de campanha e titulo de eleitor, confecção de cartazes, faixas para a 

campanha; História - Linha do tempo sobre o processo democrático no Brasil, 

importância do voto, a função e as atribuições dos Três Poderes, poluição sonora e 

visual nas eleições; Matemática - Números de candidatos, números de eleitores, 

números de eleitos, dia e hora da votação, gráficos e resultados de Pesquisas Eleitorais, 

votação e apuração de votos na turma. 
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6.8– Mostra Educacional  

              A Secretaria Municipal de Educação de Indiaroba tem a missão de garantir o 

acesso à permanência com sucesso na escola e desenvolvimento da educação integral 

humanizada, por meio da gestão democrática e inovação educacional. A visão de ser 

uma secretaria de referencia pela qualidade e excelência dos serviços educacionais 

prestados, transparência e compromisso com gestão publica e por ações que visem a 

formação social e cidadã do educando. Considerando os eixos: educação integral, 

formação dos professores, escolas de referencia especialmente no campo, 

fortalecimento da gestão escolar, ascensão profissional com critérios técnicos, do 

currículo integral e da inovação tecnológica. 

          A Mostra Educacional de Indiaroba tem como objetivo apresentar conhecimentos 

e experiências exitosas dos trabalhos realizados nas Unidades Escolares, durante o ano 

letivo de 2018, fomentando a inovação educacional e tecnológica da rede de ensino. 

Numa perspectiva de proporcionar intercambio entre agentes educacionais, educandos e 

sociedade civil por meio de programas, projetos, apoio e convênios. 
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Os trabalhos foram apresentados e divididos em doze estandes, com temas 

específicos, como: Tecnologia de Apoio a Gestão; Serviço Social; Aula Digital; 

Educação Patrimonial; Ensino Médio, Técnico e Superior; Atendimento Educacional 

Especializado; educação de Jovem e Adulto; programa Saúde na escola; Escola 

Sustentável; Novo Mais Educação; Mais Alfabetização e Educação também é Cultura. 

As atividades iniciaram-se às oito horas da manha, ate as dezesseis horas, com 

apresentações culturais das escolas e exposições dos trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos e professores das unidades escolares.  

6.9 – Educação Patrimonial 

As constantes ações do homem faz com que tanto os espaços naturais quanto 

urbanos sofram mudanças consecutivas e diárias. Registrar essas mudanças requer 

muito mais do que boa intenções e equipamentos fotográficos. É preciso conhecimentos 

técnicos, estáticos, conceitos da fotografia documental, jornalística e artística. 

Preocupados com estes pensamentos a Secretaria de Educação desenvolve o 

projeto Educação Patrimonial em toda rede municipal com objetivo de qualificar 

estudantes da sede e dos povoados a fim de efetuar registros constantemente, pela 

conscientização patrimonial linguística e documental proporcionando as populações à 

ideia de pertencimento e respeito aos aspectos culturais existentes no meio em que 

vivem. Assim, metodologicamente trabalha-se o curso de fotografia com smartphone, 

visitação a museus, memoriais, institutos técnicos e introdução ao empreendedorismo.   

São observados avanços significativos como: conhecimento da historia do 

município, reconhecimento das riquezas naturais ou artificiais existentes, valorização do 

próprio universo, fortalecimento da identidade cultural e do trabalho e fotografias 

produzidas e comercializadas pelos próprios alunos.  
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Ponte Gilberto Amado, Terra Caída 

Embarcação de Pescadores , Indiaroba 

Bica natural – Vila Alto Alegre 

Carmelitas – Distrito Convento 

Coqueirais – Distrito Pontal 
Visita ao Museu da Gente Sergipana 

Visita a Oceanário  

Exposição de fotos produzidas 

por alunos  
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7 - PROGRAMAS  

7.1 - Novo Mais Educação 

O Programa Novo Mais Educação – PNME instituído pela portaria MEC nº 

1.144/2016, objetivando melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática 

no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e 

adolescentes, mediante a complementação da carga horária de cinco (05) ou quinze (15) 

horas semanais no turno e contra turno escolar. 

O município de Indiaroba encontra – se com 06 (seis) escolas em 

funcionamento do programa, nos turnos Matutino e Vespertino, com carga horária de 15 

(quinze) horas semanal por turma. Das 06 (seis) escolas uma está localizado na sede, o 

Colégio Antônio Carlos Valadares, as outras 05 (cinco) funcionando na zona rural: 

Escola João D’Ávila Chaves – Distrito Terra Caída; Anízio Fontes Freitas – Distrito 

Pontal, João Vila Nova – Vila Saguim, Marechal Arthur Costa e Silva – Vila Sítio Novo 

e Arquibaldo Mendonça de Araújo – Colônia Sergipe. O município atende 600 

(seiscentos) alunos, distribuídos entre 3º e 9º ano. 

O programa em tempo integral é ofertado no município através das oficinas de 

acompanhamento Pedagógico com Português e Matemática (obrigatório), no 

Macrocampo de Cultura e Artes como as oficinas de Artesanato, iniciação 

Musical/Banda/Canto coral. Dança, Desenho, Educação Ambiental e Leitura. No 

Macrocampo Esporte e Lazer, os alunos participam das oficinas de Futebol, Futsal e 

Handebol. 

 

 

 

 

Formação com Monitores Oficina de leitura 
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7.2 - Mais Alfabetização  

O Programa Mais Alfabetização, criado pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro 

de 2018, é uma estratégia do Ministério da Educação para fortalecer e apoiar as 

unidades escolares no processo de alfabetização dos estudantes regularmente 

matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental. 

O Programa Mais Alfabetização fundamenta-se na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que determina o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 

O Programa Mais Alfabetização surgiu como estratégia do Ministério da 

Educação diante dos resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA, do 

Sistema de Avaliação da Educação - SAEB, criada com o intuito de avaliar o nível de 

alfabetização dos estudantes ao final do 3º ano do ensino fundamental, apontou uma 

quantidade significativa de crianças nos níveis insuficientes de alfabetização (leitura, 

escrita e matemática). 

O Programa tem bases no reconhecimento de que os estudantes aprendem em 

ritmos e tempos singulares e de que necessitam de acompanhamento diferenciado para 

superarem os desafios do processo de alfabetização. Cumpre a determinação da Base 

Nacional Comum Curricular - BNCC (Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 

2017), quando diz que, nos dois primeiros anos do ensino fundamental, a ação 

pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades, 

para que os alunos apropriem-se do sistema de escrita alfabética, de modo articulado ao 

desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em 

práticas diversificadas de letramentos. 

No município de Indiaroba foram cadastradas no programa pelo MEC, 13 (treze) 

escolas (quadro em anexo), porém 3 (três) delas inda não receberam recursos para 

iniciar as atividades. Iniciou as atividades no mês de junho de 2018 e terá a duração de 

seis meses podendo assim ser ampliado para 2019 com oito meses de duração. 
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7.3 – Bolsa Família 

 O Programa Bolsa Família tem como objetivo combater o abandono e a evasão 

escolar e desse modo, estimular a permanência e a progressão escolar de crianças e 

adolescentes em situação de pobreza e de extrema pobreza do município de Indiaroba. 

 No segmento Educação o Programa desenvolve as seguintes condicionalidades: 

a importância da educação; a escola; parceria entre a escola e a família; omissão e falsas 

declarações; motivos justificáveis e injustificáveis; descumprimento da 

condicionalidade e efeito no município; alunos não localizados e efeitos da ação dos 

NLOC; mudança de escola e atualização do cadastro; dúvida e esclarecimentos. 

 Indiaroba possui 3.247 crianças e jovens de 6 a 17 anos do Bolsa Família 

precisavam ter a frequência escolar acompanhada no último bimestre. Dessas foram 

acompanhadas 3.131. Portanto, 96,43% das crianças e jovens de 6 a 17 anos do Bolsa 

Família tiveram a informação de frequência escolar registrada nesse período. A média 

nacional é de 91,07% de acompanhamento na educação.  

 O município possui, portanto um acompanhamento de frequência escolar muito 

bom acima da média nacional. No entanto, é fundamental que a gestão municipal do 

PBF continue procurando identificar os beneficiários que estejam sem informação ou 

com informação desatualizadas.  Identificar e registrar tem sido de grande importância 

para entender os motivos que levam os alunos como baixa frequência a descumprirem a 

condicionalidade. Como também deve servir de base para a articulação intersetorial 

entre Educação, Assistência Social e Saúde para que atuem de forma integrada na 

superação de eventuais vulnerabilidades enfrentadas pelas famílias.  

 

Reunião com Famílias 
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7.4 - Escola Sustentável 

O Programa Escola Sustentável, está na aba do PDDE Estrutura junto com 

outros programas do Governo Federal. De com a Resolução/CD/FNDE nº de 21 de 

maio de 2013, o mesmo está voltado a destinar recursos financeiros a escolas públicas a 

fim de promover a sustentabilidade socioambiental, apoiar as instituições no processo 

de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental e 

fomentar ações que as permitam se tornar espaços educadores sustentáveis. 

Respaldando o objetivo a que se destina o programa, as escolas do Município de 

Indiaroba, selecionadas a participar do mesmo, precisaram elaborar um plano de ação e 

para isso reuniram-se professores e equipe diretiva, e estes precisaram escolher uma 

ação que trouxesse retorno significativo para os alunos. 

As escolas perceberam, de acordo com o entorno ao qual ela está inserida, que a 

melhor ação seria o desenvolvimento de uma horta, visto que os alimentos ali 

produzidos seriam utilizados pelos alunos e a comunidade local também poderia ser 

inserida no mesmo, tornando a ação não só da escola mais de todos. 

Observando o resultado positivo que a inserção da horta trouxe para a 

comunidade, e sabendo que para mantê-la precisaria, continuamente, de recursos 

humano e financeiros, é que 2 (duas) escolas que foram contempladas com o Programa 

Escola Sustentável e foram selecionadas no Programa Novo Mais Educação, decidiram 

inserir no Novo Mais Educação a oficina Horta Sustentável, e desta forma garantiram a 

continuidade da ação e o beneficiamento de todos visto que o cuidado com a horta 

passou a ser feito pelos alunos que foram selecionados no Novo Mais Educação. 

As demais escolas também continuam com a ação, pois percebeu o retorno 

positivo que a mesma proporciona aos alunos sentirem prazer em cultivar os próprios 

alimentos, realizar uma refeição mais nutritiva com a comunidade local apoiando e 

ajudando no cuidado com a horta. 
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7.5 - Alimentação Escolar  

A Alimentação Escolar do município de Indiaroba atende em todos os dias 

letivos os alunos da rede municipal de ensino. Em 2017 e 2018 a qualidade da 

Alimentação Escolar melhorou proporcionalmente, contemplando em torno de 4 

(quatro) mil alunos. As refeições garantem um melhor aprendizado e, consequentemente 

uma vida mais saudável às crianças, adolescentes e adultos devidamente registrados.   

O ano letivo de 2017 iniciou-se com Alimentação Escolar apesar da transição 

do Governo Municipal, o que poderia ter dificultado a realização de processo licitatório 

em tempo hábil. No decorrer deste mesmo ano o munícipio passou por uma situação 

delicada, devido ao bloqueio do repasse do recurso federal do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE por parte do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, tendo recebido a primeira parcela no mês de março, arcando 

parcialmente com as despesas apenas com recursos próprios durante quase todo o ano 

letivo. 

O município conta com um nutricionista que planeja o cardápio da 

Alimentação Escolar junto ao Conselho de Alimentação Escolar – CAE, de acordo com 

a cultura alimentar, o perfil epistemológico da população e a vocação agrícola da região, 

acompanhado desde a aquisição dos gêneros alimentícios até a distribuição nas escolas. 

Os alimentos passam por um planejamento nutricional, garantindo a qualidade das 

refeições. Para tanto, o cardápio conta com frutas, verduras, legumes, hortaliças, 
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proteínas, alimentos ricos em vitaminas, sais minerais e fibras, incentivando também os 

bons hábitos alimentares.   

A agricultura familiar está presente na alimentação escolar, contribuindo para 

alcançar o percentual mínimo de 30% da aplicação dos recursos do Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação - FNDE para o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE na compra de gêneros diretamente da agricultura familiar como diz na 

Lei Nº 11.947, de 16 de Junho de 2009. Chegando a 58% (cinquenta e oito por cento) de 

compras de gêneros dessa natureza, destaque no Estado de Sergipe. No ano de 2016 

foram executados 30.11% do repasse em agricultura familiar, em 2017 foram utilizados 

57.69%, já 2018 foram utilizados 49.79% do repasse em agricultura familiar.  

 

 

 

 

 

 Em 2018 a Secretaria Municipal de Educação em discussão com o 

Conselho de Alimentação Escolar - CAE propuseram a aplicação do Desjejum (café da 

manhã) como parte do cardápio da Alimentação Escolar. Considerando relatos de fome 

e miserabilidade dos estudantes pelos professores e diretores escolares, além do 

município possuir um IDH baixíssimo no ranking estadual. O acréscimo do desjejum 

(café da manhã) onerou a despesa relacionada à aquisição de gêneros alimentícios do 

PNAE consideravelmente. Embora, a administração pública municipal trata deste caso 

como de grande relevância para o desempenho educacional dos munícipes.   

A conquista do Caminhão Baú para o transporte dos alimentos escolares, uma 

parceria da Prefeitura de Indiaroba com a SEIDES, foi um marco para o escoamento dos 

alimentos por assegurar a preservação da qualidade dos hortifrútis, a higienização e a 

otimização da logística de entrega às unidades de ensino. 

Alimentação das dez 
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Formação para Servidores da rede municipal tem sido prioridade (Merendeiras 

Auxiliares de Serviços Gerais, Assistentes Administrativos, Motoristas e Vigias).  

Com a temática “Protagonismo e Iniciativa”, a formação visa aprimorar 

conhecimentos e cuidados aos estudantes das escolas públicas, objetivando assumir a 

responsabilidade sobre atos e entender a importância de ser o autor de suas próprias 

atitudes. 

7.6 - Transporte Escolar  

O município de Indiaroba transporta 1.467 (um mil quatrocentos e sessenta e 

sete) alunos distribuídos em 22 (vinte e duas) unidades escolares. Avanços importantes 

que eleva de 6 (seis) para uma frota de 11 (onze) veículos a partir de 2018, sendo 4 

(quadro) micro-ônibus,  7 (sete) ônibus e 10 (dez) motoristas que atendem as demandas 

dos turnos matutino, vespertino e noturno. 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE configura-se 

como um importante meio de facilitar o acesso à educação, fornecendo meios dos 

alunos se deslocarem até as escolas. Tem como objetivo garantir aos alunos da educação 

básica pública (pré-escola, ensino fundamental e médio) acesso à educação, custeando o 

fornecimento do transporte escolar, de forma suplementar.  

 

 

 

 

Diversos obstáculos dificultam a acessibilidade às escolas. Estradas 

interrompidas, acessibilidade a disposição das comunidades, umas distantes das outras. 

Ainda, uma frota de veículos que não é capaz de suprir as reais necessidades dos alunos. 

Sendo que, mesmo sendo revisada semanalmente, ocorrem intempéries que prejudicam 

os alunos em sua ida até as escolas. Também, esta situação se agrava em períodos de 

fortes chuvas, causando prejuízos matérias à frota e transtorno aos alunos. 
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Este relatório permite vislumbrar os esforços do governo municipal em parceria 

com o PNATE oferece ao município. Assim, sendo de grande valia o programa para a 

comunidade escolar, ainda que para a demanda do município seja insuficiente. 

7.7 – Programa Educacional de Resistencia as Drogas (PROERD) 

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD, 

um programa da polícia militar, como ferramenta de proximidade, visando fomentar a 

cultura de paz e orientar quanto à prevenção do uso abusivo de drogas. Com o objetivo 

de reforçar os fatores de proteção, em especial os referentes à família, à escola e à 

comunidade.  

Em Indiaroba o Programa tem como objetivo reduzir os índices de violência no 

ambiente escolar e/ou familiar, do uso abusivo de drogas, das relações intrafamiliares 

conflituosas, gravidez na adolescência, bullying, dentre outras. Em 2018 o programa 

contempla 284 alunos de 13 turmas dos 5º anos da rede municipal de Ensino. 

Além de proteger à criança e ao adolescente que se encontram tanto no interior 

das unidades escolares quanto em seu entorno, busca um elenco de conhecimentos 

multidisciplinares capazes de desenvolver aptidões cognitivas e comportamentais, e que 

buscam estimular resultados desencadeadores de mudanças de atitudes dos profissionais 

envolvidos com público em tela.   

 

 

 

 

 

 

Ressaltamos que em 2017 e 2018, foi intensificada a realização das diversas 

atividades inerentes ao serviço social, incluindo o desenvolvimento não só de projetos, 

como palestras, junto a comunidade escolar, visando elevar o nível de consciência dos 
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educandos, para esclarecer pontos que por ventura estejam obscuros e despertem 

curiosidades, além de construir traços de personalidade e visão de mundo que os tornem 

mais fortes diante das ameaças trazidas pelos fornecedores de drogas como os 

traficantes e os colegas que já se encontram neste mundo de desilusão. 

7.8 - Programa Saúde na Escola (PSE)  

O Programa Saúde na Escola - PSE visa à integração e articulação permanente 

da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população 

brasileira. 

O PSE foi implantado nos municípios através de uma adesão realizada pela 

gestão municipal das Secretarias de Educação e Saúde, tendo a imprescindibilidade de 

equipes de Saúde da Família implantadas, para que assim possa ocorrer as realizações 

das devidas ações intersetoriais, conforme normas preconizadas pela Política Nacional 

de Atenção Básica (PNAB), articulados com os Estados e Distrito Federal. 

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por 

meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento 

das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens 

da rede pública de ensino. O público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação 

Básica, gestores e profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e, de forma 

mais amplificada, estudantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

  As atividades de educação e saúde do PSE ocorrerão nos Territórios definidos 

segundo a área de abrangência da Estratégia Saúde da Família (Ministério da Saúde), 

tornando possível o exercício de criação de núcleos e ligações entre os equipamentos 

públicos da saúde e da educação (escolas, centros de saúde, áreas de lazer como praças 

e ginásios esportivos, etc.). 

O município de Indiaroba/se juntamente com a equipe de Saúde da Família já 

desenvolveu varias ações nas escolas da rede municipal e estadual, como: 
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• Triagem Auditiva e Oftalmológica; 

• Vacinação para meninas de 09 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos; 

• Campanha de atualização do calendário vacinal; 

• Distribuição das Cadernetas de Saúde do Adolescente. 

 

 

  

 

 

  Dentre elas, é possível destacar o atendimento dos alunos com faixa etária entre 

07 e 12 anos no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe com 

especialista em Oftalmologia, todas as quartas-feiras, das 13h as 17h, 12 crianças por 

semana são atendidas. A triagem é realizada via Teste de Snellen (Projeto Olhar Brasil – 

Ministério da Saúde), diagnosticadas aproximadamente 145 alunos com problemas 

visuais, com registros de atendimento de 58 crianças, as quais dispõem dos serviços 

transportes e alimentação. Alguns discentes são encaminhados para a realização de 

exames, cirurgias e tratamentos. Outros precisaram de óculos para correção de alguma 

deficiência ocular (os óculos foram distribuídos gratuitamente de acordo com a 

necessidade de cada um). 

 

7.9 - Educação Empreendedora 

 A Secretaria de Educação em parceria com a JUNIOR ACHIEVEMENT, 

desenvolveu o programa JA STARTUP, uma iniciativa arquitetada a partir de métodos e 

inteligência de negócios. Pode ser descrito como um programa de educação e 

empreendedorismo para que jovens possam aprender e praticar os modernos conceitos e 

Atendimento - Hospital Universitário - Consulta Oftalmológica 
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ferramentas e os hacks para criar e desenvolver startups. Objetivando garantir novos 

empreendimentos de sucesso. Nesse sentido a Secretaria envolve aproximadamente 50 

(cinquenta) jovens do ensino médio de Indiaroba/SE que criam 06 (seis) startups: 

Universidade da programação, Índia Pescados, Beer Pontal, Clubes Sabores 

Nordestinos, Centro dos Idosos e Índia Fruitt 

Considerando que nos últimos anos uma categoria de negócios vem surgindo e 

impactando o mundo inteiro. Este formato de empreendimento é chamado de 

STARTUP, e geralmente é associado à empresa de tecnologia, por ter sua origem e 

maior referencia a região do Vale do Silício na Califórnia, USA. 
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8. – TAG - Tecnologia de Apoio a Gestão 

A secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de 

Assistência, da Inclusão e do Desenvolvimento Social implanta a Tecnologia de apoio a 

gestão nas 22 (vinte e duas) unidades escolares de Indiaroba.  

O TAG (Tecnologia de Apoio a Gestão) é um sistema que tem como objetivo 

agilizar a matrícula, viabilizar a consulta de notas e gerenciar as condicionalidades do 

Programa Bolsa Família. A metodologia desenvolvida é por meio da plataforma 

computacional que facilita a organização e acompanhamento de dados básicos da rede 

escolar e do PBF. 

O TAG (Tecnologia de Apoio à Gestão) é desenvolvido pelo IPTI – Instituto de 

Pesquisa e Tecnologia em Informação, para atender municípios brasileiros com 
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população de até 50 mil habitantes. A implantação segue o modelo onde a cada 

encontro verificamos se o que foi transmitido anteriormente está sedimentado e 

incorporado à rotina. Na sequência, incluímos outra função até cumprir a totalidade do 

sistema. Com isso a plataforma traduzirá maior eficiência nos processos 

administrativos. 
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COMPOSIÇÃO DA SECRETARIA 
 
 

- SECRETÁRIO 
- SECRETÁRIO ADJUNTO 
- DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA 
- DIRETORIA DE ELÉTRICIDADE 
- ENGENHEIRO CIVIL E FISCAL  
- ARQUITETO 

 
 
 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA URBANA 

 
Thacio Martins do Nascimento 

DIRETOR DE 

INFRAESTRUTURA 

 
Antônio Carlos 

Fernandes Fontes 

DIRETOR DE 

ELETRICIDADE 

 
Zenaido da Hora 

Silva 

ENGENHEIRO 

CIVIL 
 

Remulo Silva do 

Nascimento 
 

ENGENHEIRA 

FISCAL 

 
Graziela Alves de 

Oliveira 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

INFRAESTRUTURA URBANA 

 
Adílio da Paixão Cardoso Lima 

ARQUITETO 

 

André Nascimento 
Viana 
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MISSÃO 

 
 
Planejar, Fiscalizar, Coordenar, Desenvolver e Executar Ações e serviços, que venham 
proporcionar aos munícipes melhor qualidade de vida, tais como: Construções, 
Pavimentações, Rede de Esgoto, Manutenção dos logradouros públicos, Estradas e 
rodagens, gerir a Limpeza Pública e o Setor Elétrico, entre outros serviços. 
 
 

AAÇÇOOEESS  RREEAALLIIZZAADDAASS  PPEELLAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  

 

 CRIAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE OBRAS E DE INFRAESTRUTURA URBANA 
PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES. 
 
 FORTALECIMENTO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 
 
 
 EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO E REPAROS DE BENS PÚBLICOS 
 
 OTIMIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 
 
 
 OTIMIZAÇÃO DAS ESTRADAS  
 
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA, SANEAMENTO BÁSICOS 
E REPAROS REALIZADOS EM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. 
 
 
 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO E DIVERSAS OBRAS EM ANDAMENTO 
NO NOSSO MUNICÍPIO 
 
 ENTRE OUTRAS QUE SERÃO DEMOSTRADAS EM ANEXO; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Estado de Sergipe 

Prefeitura Municipal de Indiaroba 

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana 

 

Rodovia Camilo Calazans, s/n – Centro – CEP 49.250-000, CNPJ: 13.097.894/0001-21 

E-mail: secinfraestrutura@indiaroba.se.gov.br.   
 p. 4 de 13 

 

 
ANEXO 

 
 

AÇÕES EMPREENDIDAS NO PERIODO DE 2018 
 
 
        Ações Desenvolvidas e Executadas 
 
 

                    
           

 Construção do Monumento de Entrada da Cidade 

 

                                      

                     
 

 

 Conselho Tutelar: Reparos, Pintura, Revisão Elétrica e Hidráulica etc. 
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 Escola Anízio Fontes Torres no Povoado Pontal: Reparos, Pintura, Revisão Elétrica e Hidráulica, 

colocação do forro da cozinha etc. 

 

                        
      

 Construção do Cantinho do Dominó com frente a Rodoviária João Alves Filho 
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 Reforma do Cruzeiro da Igreja Matriz do Divino 

 

 

                       
 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude: Reparos, Pintura, Revisão Elétrica e Hidráulica etc. 

 

               
   

 Bairro Cocal em Indiaroba: Revitalização em paralelepípedo de diversas ruas 
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 Ginásio de Esporte em Indiaroba: Reparos, Pintura, Colocação de Portas, Revisão Elétrica e 

Hidráulica etc. 

 

                      
          Escola do Distrito Terra Caída: Reparos, Pintura, Revisão Elétrica e Hidráulica etc. 

                       

 Escola Municipal Antônio Carlos Valadares: Reparos, Pintura, Colocação de Portas, Revisão 

Elétrica e Hidráulica etc. 
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 Calçamento na Colônia Retiros: Ruas Pedro Tavares da Conceição e Aurelino Amorim “Rua dos 

Sem Terra” 

 

                        
 

 Calçamento de Diversas Ruas do Povoado Colônia Sergipe 
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 Asfalto das Avenidas 07 de setembro e Floriano Peixoto. 

 

                    
     

 

                 
 

 Orla de Indiaroba: Reparos, Pintura, Revisão Elétrica 
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 Pintura do Calçadão das Avenidas 07 de setembro e Floriano Peixoto. 

  

            
 

 Reforma e Pintura da quadra do Povoado Pontal. 

 

                   

 Perfuração de Poços nos Povoados e Assentamentos: 
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 Implantação de 1.100 (um mil e cem) lâmpadas de LED de 35w e 40w, em 26 povoados, 

Assentamentos e Vila. 

 

                    
 

 Reforma do Posto de Saúde da Colônia Retiro. 

 

                                                  
 

 Filarmônica do Divino: Reparos, Pintura, Colocação de Portas, Revisão Elétrica e Hidráulica etc. 
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 Pavimentação em Paralelepípedo na Rua da Entrada da Cidade, com frente a Barraca do Coco.  

 

                        
 

                      
         

 Otimização das Estradas e Rodagens dos Povoados de Indiaroba/Se 
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 Reforma da Escola da Preguiça de Baixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


