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Estrutura da Secretaria

• 14 unidades escolares;

- 09 Centros de Educação Infantil;

- 05 Escolas de Ensino Fundamental;

Total de Alunos :  2702

- Centros de Educação Infantil: 0 a 3 anos: 732

- Pré-Escolar: 4 – 5 anos: 507

- Ensino Fundamental: 1463

- Número de Professores Efetivos e ACTs: 449



- Manutenção FUNDEB;
- PNATE;
- PNAE;

- Salário Educação;
- Recursos Próprios (25%);

- Outros Convênios;



Prioridades do Ano Letivo

• Reparos nas unidades escolares;

• Manutenção de Merenda Escolar e 
transporte escolar;

• Manutenção da Cultura, Esporte e Turismo.



Monitoramento do PME – Plano 
Municipal de Ensino

Avaliação de metas e estratégias e seu 
cumprimento de acordo com o Plano Nacional 

acontece de forma quinzenal 



Cardápio da Merenda Escolar acompanhado pela nutricionista Fabíola 
Koenig Soares, com entrega semanal pelo departamento de merenda, 

sendo esta uma alimentação de qualidade oferecida ao alunos da Rede 
Municipal de Ensino de acordo com o Parâmetro de Qualidade Nacional.



Merendeiras tiveram treinamento sobre higiene na 
manipulação de alimentos



Reforma E.B.M Dom Anselmo em andamento

A reforma geral na edificação iniciou nos 
primeiros dias de março e está sendo feita 

sem a interrupção das atividades escolares, 
nem a transferência dos alunos para outro 
local externo. Com aproximadamente 800 

crianças e adolescentes, a unidade escolar é 
uma das que abrigam o maior número de 

alunos na rede municipal.





O paratleta de halterofilismo de Capivari de 
Baixo, Ezequiel de Souza Corrêa, o Zico, 

conquista medalha de ouro no Parapan 
O paratleta de Capivari de Baixo, conquistou  

medalha de ouro nos Jogos Parapan-
Americanos, que aconteceram em Lima, no 

Peru.



Aulas nas escolinhas

Inscritos nas escolinhas de futebol, futsal, vôlei,
karatê, handebol, musicalização, tênis de mesa,
caminhada orientada e futsal feminino (até 15
anos) iniciaram suas atividades. As aulas de
xadrez, futebol judô e dança começaram 8 de
abril. As aulas acontecem em quatro locais:
Ginásio Juan Manoel dos Santos, Estádio Lírio
Búrigo, campo do Três de Maio e campo da
Ilhotinha



Capivari de Baixo realizou campeonato do Moleque Bom de Bola

Foi disputada a Etapa Municipal do Moleque Bom de Bola, no

campo do Siderurgia. Sagrou-se campeã a escola EEB Teresa Martins Brito,

garantindo vaga para a etapa microrregional. A EMEB Stanislau Gaidzinski

Filho ficou em 2º lugar e a EMEB Dom Anselmo Pietrulla, em 3º lugar. Ainda
disputaram EEB São João Batista, EMEB Vitório Marcon e EMEB Santo André.

No feminino a campeã foi a escola EEB Pinto da Veiga, garantindo vaga para a

etapa microrregional. A EMEB Dom Anselmo Pietrulla ficou em 2º lugar, e a

EMEB Vitório Marcon em 3º lugar. Ainda participaram a EEB São João Batista,

a EEB Teresa Martins Brito e AMEB Stanislau Gaidzinski Filho.7

Esporte este de grande estímulo para nossos estudantes.



Capivari de Baixo é sede da etapa microrregional 

dos Jesc

A etapa microrregional dos Jogos Escolares de Santa Catarina, 12 a 14 

anos, foi sediada em Capivari de Baixo. Capivari de Baixo também foi 

sede para as disputas de duas modalidades para idade de 15 a 17 anos. 

No futsal masculino e feminino os jogos foram no ginásio Juan Manuel dos 

Santos. No vôlei de praia masculino e feminino os jogos aconteceram na 

Praça da Bandeira.



Dia do Desafio mobilizou mais de 2 mil pessoas

Capivari de Baixo aderiu mais uma vez ao Dia do Desafio, movimento

mundial que tem o objetivo de motivar a população à prática de

atividades físicas, seja para melhorar a saúde física como também a

mental. A disputa, saudável, para saber qual a cidade conseguiu maior

mobilização é feita entre municípios com população semelhante.

Capivari de Baixo competiu com Cerquilho, estado de São Paulo.

Somados os 14 locais onde aconteceram as atividades físicas, Capivari

de Baixo envolveu 2.077 pessoas. O Sesc, entidade que coordena o

movimento no país ainda não contabilizou os resultados finais.



Delegação de Capivari de Baixo participou em Gaspar das 

disputas nos Jasti

A delegação de Capivari de Baixo viajou para Gaspar, onde

ocorreu a 12ª edição dos Jogos Abertos da Terceira Idade de

Santa Catarina (Jasti). O município se classificou na etapa

regional e vai representar os demais municípios da região no

dominó masculino e feminino e na canastra feminino. A

delegação é coordenada pelo diretor de Esportes Frederico

Folgearini, com auxílio do técnico Muriel Foizer. Os atletas

são Waldemar Feliciano, Manoel Mendes, Estelita Calegari,
Josefina Calegari, Lindaura Mafei e Cecília Mendes

Os jogos aconteceram de 20 a 24 de maio. As modalidades
em disputa são bocha, bolão, voleibol, dominó, canastra,

truco e as dança livre, popular e de salão, envolvendo

participantes com idade a partir dos 60 anos.





Capivari de Baixo conquistou sete medalhas em competição 

regional

Três atletas da escolinha de karatê de Capivari de Baixo representaram

o município em Içara, local da Primeira Etapa do Campeonato Amigos

do Sul de Karatê. O evento reuniu 160 atletas da modalidade de vários

municípios do Sul catarinense.

Os três atletas da escolinha da Secretaria de Educação Esporte,

Turismo e Cultura de Capivari de Baixo conquistaram sete medalhas,

sendo uma de ouro e uma de prata, com atleta Antônio Junior; uma de

ouro e uma de bronze, com Carlos Eduardo Nunes; e três de ouro com

o sensei Alexsandro Nascimento.



Passeata buscou alertar e conscientizar população, na Semana 

Nacional da Pessoa com Deficiência

Do dia 21 ao dia 28 de agosto comemora-se a Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla. Em alusão a esta data, a Apae de Capivari de 

Baixo promoveu várias atividades diferenciadas. Em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação e o Serviço de Atendimento e Avaliação Diagnóstica –
Saad ocorreu uma passeata por algumas ruas do Centro da cidade. O ato teve o 

objetivo de alertar e de conscientizar a população para a prevenção de 

deficiências. Participaram da passeata profissionais da área, professores, alunos 

da Apae e alguns estudantes da rede municipal de ensino.



Professores e gestoras de CEIs fazem curso de formação 

continuada

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Capivari

de Baixo está realizando curso de formação continuada para as

gestoras e professores dos Centros de Educação Infantil – CEIs da

rede municipal de ensino. Esta formação tem como pauta: Estudo da

Base Nacional Comum Curricular -BNCC, do Plano Curricular

Municipal da Educação Infantil e Sistematização Estrutural do Projeto

Didático do terceiro e quarto bimestres.

Os estudos e formação estão sendo realizados com todas as

professoras de cada CEI com 100% de aproveitamento, e aplicados

pela professora Wilma Silveira, que integra a equipe da Secretaria.

“Sabemos que um dos passos importantes para a qualidade da

educação é a formação continuada dos nossos professores e por

isso estamos investindo nesta ação visando a garantia dos direitos

de aprendizagem e desenvolvimento dos nossos alunos”, pondera a

professora.







Município teve palestra sobre gestão de sala de aula

Profissionais da rede municipal de ensino de Capivari de Baixo

estiveram reunidos dia 9 de maio para uma formação sobre gestão

de sala de aula. A palestra com a consultora e assessora

pedagógica Regina Shudo aconteceu no Parque Ambiental

Encantos do Sul e foi uma parceria entre os municípios de Capivari

de Baixo e Pescaria Brava. Foram abordados temas como:

abondono escolar, competências em sala de aula, currículos e seus

escritores, conduta humana, monitoramento e mobilização,

mecanismos de aprendizagem e mediação de conflitos.



Fanfarras receberam equipamentos novos para 
o desfile cívico

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo entregou às

diretoras das cinco escolas municipais de Ensino Básico do

Município 14 tipos de instrumentos e materiais musicais de fanfarra.

Foram usados nos ensaios para o desfile cívico do dia 7 de

setembro e também para as atividades individuais destas escolas,

na Semana da Pátria. Os materiais irão fazer parte do patrimônio

escolar.



PVE - Reunião definiu estratégias para parceria 
entre o Município e Votorantim Cimentos 

para 2019



Projeto literário disponibiliza pontos de leitura e de troca de 

livros pela cidade

Uma parceria entre empresas e entidades está levando livros à

população em diversos pontos de Capivari de Baixo. E não são

bibliotecas tradicionais, mas sim, geladeiras velhas recondicionadas. O

Projeto Literário nasceu da parceria entre a Prefeitura de Capivari de

Baixo, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Turismo e

Cultura, o Programa Votorantim pela Educação – PVE, da Votorantim

Cimentos e o CEI Sementinha do Saber. Tem o apoio da Fucap, Castel

Comunicação Visual, Creas, Conselho Tutelar, entre outros, na condição

de mobilizadores.

A ideia é que as pessoas possam ler os livros disponibilizados nestes

pontos, trocar por outros que possuem em suas casas ou doar

espontaneamente livros que não estão sendo utilizados em casa.



As geladeiras foram colocadas nos seguintes locais: Parque ambiental 

encantos do Sul; Praça da Bandeira; praça da paróquia São João Batista; 

ginásio de esportes Juan Manoel dos Santos; Praça Jacob Locks, 

próximo ao trevo de acesso principal da cidade; e em quatro das 

cinco escolas municipais de Ensino Básico (Stanislau Gaidzinski

Filho não recebeu porque a geladeira do ginásio municipal fica 
próxima).





Dia D da Educação

O Projeto Literário integra o rol de atividades da segunda edição

do Dia D da Educação, evento resultante da parceria entre a

Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Turismo e a

Votorantim Cimentos, através do programa Votorantim pela

Educação – PVE. O projeto é desenvolvido pela Secretaria e pela

empresa com o objetivo de trabalhar atividades relacionadas com

a leitura, contação de histórias e teatro, envolvendo os alunos e

toda a comunidade do município. A Câmara de Dirigentes Lojistas

– CDL do município também colaborou no evento.

As atividades iniciaram com a feira de livros infantojuvenis e de

adultos, em frente ao ginásio Juan Manoel dos Santos.

Disponibilizou livros a preços acessíveis.





Comunidade da Ilhotinha recebe oficialmente escola nova

A Prefeitura de Capivari de Baixo inaugurou as novas instalações

da Escola Municipal de Ensino Básico Vitório Marcon (Escola Rural.

A Escola Rural começou a ser construída em 2015. A edificação

tem bloco educacional com seis salas de aula, laboratório de

informática e sala de leitura; bloco de serviços, com cozinha, área

de serviço, almoxarifado e banheiros; e bloco administrativo com

sala de professores, banheiros e secretaria. O pátio central é

coberto.

A Escola Rural foi feita em parceria com o governo federal, através

do Ministério da Educação, e passa a abrigar aproximadamente

240 alunos. O investimento foi de R$ 1.166 milhões.

Além da área edificada a escola tem um campo de futebol, jardins,

play ground e área para cultivo de hortaliças.





CEIs são entregues oficialmente após reformas e ampliações

Dezenas de pessoas, entre autoridades, comunidade, professores,

alunos e servidores públicos prestigiaram a entrega oficial de dois

centros de educação infantil, ampliados e reformados: o CEI Maria

Magdalena da Silva, no Bairro Três de Maio e o Maria de Lourdes

Fernandes Pereira, no Centro.

O Maria Magdalena ganhou banheiros novos, com acessibilidade, uma

sala de aula nova, área de depósito, muro e passeio público novos. O

CEI também teve o parque infantil totalmente reformado e foi construído

também um solário (espaço adequado para as crianças tomarem sol

durante alguns períodos do dia). Além da pintura da edificação, o

corredor ganhou revestimento cerâmico nas paredes. O investimento foi

de aproximadamente R$ 161 mil.

No CEI Maria de Lourdes Fernandes Pereira o ato foi no período da

tarde. O CEI recebeu investimento de aproximadamente R$ 275 mil,

aplicados em reforma e também em ampliação. A estrutura já existente

foi toda reformada, incluindo o playground, e construídas quatro salas

de aula com banheiros.





Biblioteca e arquivo públicos estão funcionando no 

mesmo endereço

A biblioteca pública e o arquivo público municipais estão atendendo no mesmo

endereço: Rua João Ernesto Ramos, nº 420, centro. O acervo ainda está

sendo catalogado e recuperado. O horário de atendimento é das 8h às 12h e

das 13h às 17h. O responsável pelos dois equipamentos públicos é Jansen

Paes da Rosa, graduado em história e pós-graduado em história social.


