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Imagem realizada antes da pandemia

Mães Guardiãs nas escolas

Recreio nas Férias

O Prêmio de Desempenho Educacional, o PDE, deste ano, relacionado a 
2021, terá 20% de aumento. Os professores que cumprirem os critérios de 
desempenho e assiduidade, estabelecidos em Lei, poderão receber um 
prêmio de R$ 6 mil reais. O pagamento será feito até o mês de abril, em 
parcela única. O PDE é calculado a partir de dois indicadores: desempenho 
da escola em que o servidor atua, mais a sua assiduidade. Na última 
segunda-feira (03), um Projeto de Lei foi encaminhado para que os dias de 
afastamento de servidores para tratamento de saúde ou de familiares não 
sejam computados como ausências para o cálculo e pagamento do prêmio. 
A medida ocorre excepcionalmente em razão da pandemia decorrente da 
Covid-19.

Olha que legal: na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo 
Duarte, da DRE São Mateus, as 
professoras Regina Maria Nara e 
Kelly Cristina Ribeiro Ventura criaram 
um “escape room” com o tema 
“Noites de Halloween”. É um jogo 
interativo e imersivo, cujo objetivo é 
desvendar mistérios e enigmas para 
escapar das salas de fuga temáticas 
em apenas vinte minutos. Na 
brincadeira, os estudantes trabalham 
habilidades como liderança, tomada 
de decisões, resolução de problemas 
e desenvolvem o raciocínio lógico. 

Foram prorrogados os contratos 
das mais de 4 mil Mães Guardiãs, 
que vão permanecer nas escolas 
até dezembro de 2022. São 
mulheres contratadas pelo 
Programa Operação Trabalho 
para ajudar na conscientização e 
orientação do cumprimento dos 
protocolos de prevenção à 
Covid-19 dentro das escolas. O 
programa também é uma forma 
de promoção à inclusão social e 
econômica dessas mulheres, que 
recebem capacitação profissional 
para voltarem de forma definitiva 
ao mercado de trabalho.

Começa hoje a programação 
do Recreio nas Férias nas 
unidades dos CEUs. Ao todo, 
serão 52 polos e pelo menos 
12 mil crianças e adolescentes 
de 4 a 14 anos atendidos com 
atividades lúdicas, esportivas e 
recreativas. As crianças 
receberão café da manhã, 
almoço e lanche. Para 
participar, é necessário que o 
responsável procure um dos 
polos para se informar sobre a 
disponibilidade de vagas. 

Escape room pedagógico

Aumento do Pde


