
CORRIGENDA 

 

Na publicação do Jornal “A Tribuna” de 11/11/2019, no que diz respeito ao Edital de 

Chamamento Público nº 002/2019: 

Na introdução, onde se lê “no período compreendido entre 11/11/2019 a 11/12/2019” leia-se 

“no período compreendido entre 12/11/2019 a 12/12/2019”. 

No subitem 7.1, onde se lê “etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de 

Seleção- 12/12/2019 a 17/12/2019” leia-se “Etapa competitiva de avaliação das propostas 

pela Comissão de Seleção- 13/12/2019 a 17/12/2019”. 

No subitem 7.4.1, onde se lê, “no período compreendido entre 11/11/2019 a 10/12/2019”, 

leia-se “no período compreendido entre 12/11/2019 a 12/12/2019”. 

No item VIII dos anexos: Cronograma de execução, no quadro Cronograma a ser Desenvolvido 

Após Assinatura do Contrato, onde se lê  

Cronograma a ser desenvolvido após assinatura do contrato  



Ações 

 

 

Meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Realizar o planejamento inicial das 

atividades em parceria com escolas do 

ciclo formativo.  

            

2. Realizar encontro de avaliação/ 

reconhecimento das unidades escolares de cada 

ciclo formativo no que diz respeito aos 

episódios de violência na escola, identificando 

possíveis experiências em andamento para o 

enfrentamento da violência, e a vivência das 

habilidades socioemocionais (questionário 

semi-aberto, roda de conversa, grupo focal).  

            

3. Realizar inscrições de servidores 

interessados. 

             

4. Realizar formações com profissionais 

das escolas do ciclo formativo com 

objetivo de instrumentalizar 

professores(as) generalistas, 

professores(as) de artes, educação física, 

membros da EAP e servidores da rede (por 

sistema de livre demanda) na área da 

aprendizagem socioemocional. 

            

5. Realizar pelo menos 2 encontros de 

sensibilização com servidores, nas reuniões 

de planejamento das escolas, a fim de 

sensibilizar profissionais de educação para o 

desenvolvimento de habilidades 

socioemocionais junto aos alunos (pelo 

menos 2 encontros por escola, segundo a 

demanda). 

            

6. Acompanhar semanalmente nos três 

primeiros meses após a formação as escolas 

pactuadas em cada ciclo formativo na 

implementação do programa de 

aprendizagem socioemocional (em 

particular o trabalho desenvolvido pelos 

participantes da formação).  

            

7. Após os três primeiros meses de 

execução, acompanhar mensalmente as  

escolas pactuadas na implementação do 

programa de aprendizagem socioemocional 

(em particular o trabalho desenvolvido pelos 

participantes da formação).  

            

8. Organizar e executar culminâncias / 

mostras / ações, a fim de compartilhar as 

experiências vivenciadas no programa com 

            



as demais escolas da rede e outros atores da 

comunidade; 

9. Elaborar e desenvolver, em parceria com 

as equipes de articulação pedagógica, 

professoras(es) e alunas(os), ações que 

envolvam as famílias e, se possível, outros 

atores do território  

 

            

10. Realizar reuniões mensais com 

gerentes e responsáveis pelo Projeto, de 

acordo com as diretrizes indicadas pela 

Secretaria de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

            

11. Participar de reuniões mensais com as 

Equipes Pedagógicas das escolas de cada 

ciclo formativo. 

            

12. Estruturar relatórios trimestrais de 

acompanhamento/avaliação e realizar 

prestações de contas do projeto com 

observância à realização das metas previstas. 

            

13. Realizar, em todas as escolas pactuadas no 

ciclo formativo encontro de avaliação 

qualitativa envolvendo profissionais de 

educação, alunas(os), famílias e outros atores, 

com o intuito de avaliar os impactos do 

programa na realidade escolar;  
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14. Realizar o planejamento das atividades 

em parceria com escolas do ciclo 

formativo  

            

15. Realizar encontro de avaliação/ 

reconhecimento das unidades escolares de cada 

ciclo formativo no que diz respeito aos 

episódios de violência na escola, identificando 

possíveis experiências em andamento para o 

enfrentamento da violência, e a vivência das 

habilidades socioemocionais (questionário 

semi-aberto, roda de conversa, grupo focal).  

 

            

16. Realizar inscrições de servidores 

interessados 

             



17. Realizar formações com profissionais 

das escolas do ciclo formativo com 

objetivo de instrumentalizar 

professores(as) generalistas, 

professores(as) de artes, educação física, 

membros da EAP e servidores da rede (por 

sistema de livre demanda) na área da 

aprendizagem socioemocional.  

            

18. Realizar pelo menos 2 encontros de 

sensibilização com servidores, nas reuniões 

de planejamento das escolas, a fim de 

sensibilizar profissionais de educação para o 

desenvolvimento de habilidades 

socioemocionais junto aos alunos (pelo 

menos 2 encontros por escola, segundo a 

demanda)  

            

19. Acompanhar semanalmente nos três 

primeiros meses as escolas pactuadas em 

cada ciclo formativo na implementação do 

programa de aprendizagem socioemocional 

(em particular o trabalho desenvolvido pelos 

participantes da formação) 

            

20. Após os três primeiros meses de 

execução, acompanhar mensalmente as 

escolas pactuadas na implementação do 

programa de aprendizagem socioemocional 

(em particular o trabalho desenvolvido pelos 

participantes da formação).  

            

21. Organizar e executar culminâncias / 

mostras / ações, a fim de compartilhar as 

experiências vivenciadas no programa com 

as demais escolas da rede e outros atores da 

comunidade; 

            

22. Elaborar e desenvolver, em parceria com 

as equipes de articulação pedagógica, 

professoras(es) e alunas(os), ações que 

envolvam as famílias e, se possível, outros 

atores do território  

            

23. Realizar reuniões mensais com 

gerentes e responsáveis pelo Projeto, de 

acordo com as diretrizes indicadas pela 

Secretaria de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

            

24. Participar de reuniões mensais com as 

Equipes Pedagógicas das escolas de cada 

ciclo formativo. 

            

25. Estruturar relatórios trimestrais de 

acompanhamento/avaliação e realizar 

prestações de contas do projeto com 

observância à realização das metas previstas. 

            



 

LEIA-SE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Realizar em todas as escolas pactuadas no 

ciclo formativo, encontro de avaliação 

qualitativa envolvendo profissionais de 

educação, alunos (as), famílias e outros atores, 

com o intuito de avaliar os impactos do 

programa na realidade escolar; 

 

            

27. Elaborar pelo menos um (1) artigo em 

parceria com a SEMECT/FME com a 

finalidade de publicizar as experiências do 

projeto no município. 

            

Cronograma a ser desenvolvido após assinatura do contrato  

Ações 

 

 

Meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Realizar o planejamento inicial das 

atividades em parceria com escolas do 

ciclo formativo.  

X   X    X     

2. Realizar encontro de avaliação/ 

reconhecimento das unidades escolares de cada 

ciclo formativo no que diz respeito aos 

episódios de violência na escola, identificando 

possíveis experiências em andamento para o 

enfrentamento da violência, e a vivência das 

habilidades socioemocionais (questionário 

semi-aberto, roda de conversa, grupo focal).  

X   

 

 X    X    



4. Realizar inscrições de servidores 

interessados. 

 X

X

X

X 

   X    X    

4. Realizar formações com profissionais 

das escolas do ciclo formativo com 

objetivo de instrumentalizar 

professores(as) generalistas, 

professores(as) de artes, educação física, 

membros da EAP e servidores da rede (por 

sistema de livre demanda) na área da 

aprendizagem socioemocional. 

 X X   X X   X X  

5. Realizar pelo menos 2 encontros de 

sensibilização com servidores, nas reuniões 

de planejamento das escolas, a fim de 

sensibilizar profissionais de educação para o 

desenvolvimento de habilidades 

socioemocionais junto aos alunos (pelo 

menos 2 encontros por escola, segundo a 

demanda). 

 X X   X X   X X  

6. Acompanhar semanalmente nos três 

primeiros meses após a formação as escolas 

pactuadas em cada ciclo formativo na 

implementação do programa de 

aprendizagem socioemocional (em 

particular o trabalho desenvolvido pelos 

participantes da formação).  

   X X X  X X X  X 

7. Após os três primeiros meses de 

execução, acompanhar mensalmente as  

escolas pactuadas na implementação do 

programa de aprendizagem socioemocional 

(em particular o trabalho desenvolvido pelos 

participantes da formação).  

      X X X X X X 

8. Organizar e executar culminâncias / 

mostras / ações, a fim de compartilhar as 

experiências vivenciadas no programa com 

as demais escolas da rede e outros atores da 

comunidade; 

     X      X 

9. Elaborar e desenvolver, em parceria com 

as equipes de articulação pedagógica, 

professoras(es) e alunas(os), ações que 

envolvam as famílias e, se possível, outros 

atores do território  

 

   X X 

 

 

X X X X X X X 

10. Realizar reuniões mensais com 

gerentes e responsáveis pelo Projeto, de 

acordo com as diretrizes indicadas pela 

Secretaria de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

X X X X X X X X X X X X 



11. Participar de reuniões mensais com as 

Equipes Pedagógicas das escolas de cada 

ciclo formativo. 

X X X X X X X X X X X X 

12. Estruturar relatórios trimestrais de 

acompanhamento/avaliação e realizar 

prestações de contas do projeto com 

observância à realização das metas previstas. 

  X   X   X   X 

13. Realizar, em todas as escolas pactuadas no 

ciclo formativo encontro de avaliação 

qualitativa envolvendo profissionais de 

educação, alunas(os), famílias e outros atores, 

com o intuito de avaliar os impactos do 

programa na realidade escolar;  

          X X 
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14. Realizar o planejamento das atividades 

em parceria com escolas do ciclo 

formativo  

X   X    X     

15. Realizar encontro de avaliação/ 

reconhecimento das unidades escolares de cada 

ciclo formativo no que diz respeito aos 

episódios de violência na escola, identificando 

possíveis experiências em andamento para o 

enfrentamento da violência, e a vivência das 

habilidades socioemocionais (questionário 

semi-aberto, roda de conversa, grupo focal).  

 

X   

 

 X    X    

16. Realizar inscrições de servidores 

interessados 

 X

X

X 

   X    X    

17. Realizar formações com profissionais 

das escolas do ciclo formativo com 

objetivo de instrumentalizar 

professores(as) generalistas, 

professores(as) de artes, educação física, 

membros da EAP e servidores da rede (por 

sistema de livre demanda) na área da 

aprendizagem socioemocional.  

            

18. Realizar pelo menos 2 encontros de 

sensibilização com servidores, nas reuniões 

de planejamento das escolas, a fim de 

sensibilizar profissionais de educação para o 

desenvolvimento de habilidades 

            



socioemocionais junto aos alunos (pelo 

menos 2 encontros por escola, segundo a 

demanda)  

19. Acompanhar semanalmente nos três 

primeiros meses as escolas pactuadas em 

cada ciclo formativo na implementação do 

programa de aprendizagem socioemocional 

(em particular o trabalho desenvolvido pelos 

participantes da formação) 

            

20. Após os três primeiros meses de 

execução, acompanhar mensalmente as 

escolas pactuadas na implementação do 

programa de aprendizagem socioemocional 

(em particular o trabalho desenvolvido pelos 

participantes da formação).  

X X X X X X X X X X X X 

21. Organizar e executar culminâncias / 

mostras / ações, a fim de compartilhar as 

experiências vivenciadas no programa com 

as demais escolas da rede e outros atores da 

comunidade; 

     X      X 

22. Elaborar e desenvolver, em parceria com 

as equipes de articulação pedagógica, 

professoras(es) e alunas(os), ações que 

envolvam as famílias e, se possível, outros 

atores do território  

X X X X X 

 

 

X       

23. Realizar reuniões mensais com 

gerentes e responsáveis pelo Projeto, de 

acordo com as diretrizes indicadas pela 

Secretaria de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

X X X X X X X X X X X X 

24. Participar de reuniões mensais com as 

Equipes Pedagógicas das escolas de cada 

ciclo formativo. 

X X X X X X X X X X X X 

25. Estruturar relatórios trimestrais de 

acompanhamento/avaliação e realizar 

prestações de contas do projeto com 

observância à realização das metas previstas. 

  X   X   X   X 

26. Realizar em todas as escolas pactuadas no 

ciclo formativo, encontro de avaliação 

qualitativa envolvendo profissionais de 

educação, alunos (as), famílias e outros atores, 

com o intuito de avaliar os impactos do 

programa na realidade escolar; 

 

          X  

27. Elaborar pelo menos um (1) artigo em 

parceria com a SEMECT/FME com a 

finalidade de publicizar as experiências do 

projeto no município. 

        X X X  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


