
 

EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RESPECTIVAS 

FUNÇÕES  – 2021/2024 

 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

FUNÇÃO: O secretário (ou dirigente) municipal de Educação é quem faz a 

gestão das políticas municipais da área. Ele coordena e conduz os processos 

da secretaria, favorecendo que a equipe trabalhe de maneira articulada para 

consolidar o plano de governo da prefeitura e cumpra o planejamento 

estratégico estabelecido. 

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRO  

 

FUNÇÃO: Dirigir, planejar, organizar e controlar as atividades, planos e 

programas das Unidades Escolares.  

DIREÇÃO PEDAGÓGICA 

 

FUNÇÃO: Organizar, acompanhar, articular e integrar as ações pedagógicas 

de todos os coordenadores para garantir que tudo seja realizado seguindo a 

mesma linha pedagógica definida pelo projeto político-pedagógico (PPP).  

 

CORDENADOR DE COMUNICAÇÃO / COORDENADOR DE PROGRAMAS  
 

FUNÇÃO: Desenvolver e divulgar todos os programas estaduais e federais 

na rede municipal de ensino. 

 

 

COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR 

FUNÇÃO: Compra e distribui material escolar e merenda escolar em todas as 

unidades de ensino.  

COORDENADOR DO TRANSPORTE  

FUNÇÃO: Acompanha o processo licitatório, fiscaliza as rotas do transporte 

escolar e acompanha o pagamento do transporte escolar.  

CULTURA -  

ESPORTE -  

Gerências 



 

 

SUPERVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

FUNÇÃO: Planejar, supervisionar e avaliar o desenvolvimento das ações 

pedagógicas.  

 

SUPERVISÃO ENSINO FUNDAMENAL/ ANOS INICIAIS  
 

 

FUNÇÃO: Planejar, supervisionar e avaliar o desenvolvimento das ações 

pedagógicas.  

 

SUPERVISÃO ENSINO FUNDAMENAL/ ANOS INICIAIS  

 

FUNÇÃO: Planejar, supervisionar e avaliar o desenvolvimento das ações 

pedagógicas.  

COORDENADOR EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

FUNÇÃO: Fornecer suporte aos professores em sala de aula, para 

potencializar o aprendizado dos alunos e promover feedbacks para melhoria do 

processo de Ensino e Aprendizagem.  

COORDENADOR ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS FINAIS  
 

FUNÇÃO: Fornecer suporte aos professores em sala de aula, para 

potencializar o aprendizado dos alunos e promover feedbacks para melhoria do 

processo de Ensino e Aprendizagem.  

 

COORDENADOR ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS INICIAIS  
 

FUNÇÃO: Fornecer suporte aos professores em sala de aula, para 

potencializar o aprendizado dos alunos e promover feedbacks para melhoria do 

processo de Ensino e Aprendizagem.  

 

COORDENADOR DA EJA 

 

FUNÇÃO: Fornecer suporte aos professores em sala de aula, para 

potencializar o aprendizado dos alunos e promover feedbacks para melhoria do 

processo de Ensino e Aprendizagem.  

 

GESTÃO ESCOLAR DIRETORES 

 

FUNÇÃO: Manter o bom funcionamento da escola. Além disso, incentivar, 

motivar e inspirar tanto a sua equipe quanto os seus alunos. 



 

 

 

 

 

CME 
FUNÇÃO: Articular e mediar as demandas educacionais junto aos gestores 

municipais, desempenhar função normativa, consecutiva, mobilizadora e 

fiscalizadora.  

 

CACS FUNDEB 

 

FUNÇÃO: Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a 

aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito das esferas municipal, estadual e 

federal. 

CAE 
 

FUNÇÃO: Fiscalizar os recursos públicos repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), que complementa o recurso dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, para a Merenda Escolar. 
 

 

PSICOPEDAGOGA 

 

FUNÇÃO:  Entender o processo que leva o ser humano a assimilar e construir 

o conhecimento e intervir.  

PSICÓLOGO 

FUNÇÃO: Diagnosticar, prevenir e tratar doenças mentais, distúrbios 

emocionais e de personalidade, interagir e descobrir a melhor maneira para 

solucionar o problema de cada paciente. 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

FUNÇÃO:  Analisar, elaborar, coordenar e executar planos, programas e 

projetos para viabilizar os direitos dos estudantes e fortalecer vínculos.  

Conselhos 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 



 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

1- O ATENDIMENTO AO CIDADÃO É SÓ PRESENCIAL?  

 

Resposta: Além de atendermos presencialmente quando possível, 

buscamos outros meios, como por exemplo, o dispositivo móvel 

(CELULAR) que além de chamadas on-line nos possibilita videochamadas 

proporcionando a todos  um atendimento  mais humanizado  e inclusivo.  

 

OBSERVAÇÃO: Tivemos auxílio de uma equipe Multiprofissional que atuam 

pela Secretaria Municipal de Educação (Psicólogo Psicopedagogo e Assistente 

Social).  

 

2- QUAL O HORÁRIO DE ATENDIMENTO?  

 

Resposta: Diurno e noturno. 

3- QUAL O ENDEREÇO DE ATENDIMENTO?  

 

Resposta: Secretaria Municipal de Educação/ Praça Jacobina Vieira / S/N 

 

Endereço de atendimento da equipe multiprofissional: Praça Rui Barbosa/ 

S/N 

 

 


