
 

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO
 

 

__________________________________________________ 
 

Rua Jacarandá, nº 300, Nações – CEP 83.823-901 - Fazenda Rio Grande - PR 
 
 

PORTARIA N.º 275/2022. 
De 24 de agosto de 2022. 

 
 

SÚMULA: “Designa servidora pública municipal 
efetiva para função de chefia, conforme especifica 
e confere outras providências”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, bem como nos moldes do processo 
administrativo eletrônico n. 49.071/2022.   
 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º Fica designada a servidora, abaixo arrolada, para o exercício de função 
relacionada na tabela seguinte: 

Nome do(a) 
Servidor(a) Matrícula Local de 

Trabalho Função Designada Designação 
a partir de: 

Cleidemara de 
Quadros 

Cavalcante 

 
352.922 

 
SME 

Coordenação/ 
Assessoria II - 

 Infantil V 
01/09/2022 

Parágrafo único. A servidora designada no caput, deste artigo, deverá: Deverá 
assessorar os Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI's na construção 
coletiva da prática pedagógica comprometida com a formação integral nos níveis de 
Infantil II e Infantil III; Organizar e participar das reuniões pedagógicas 
administrativos com gestores e coordenadores pedagógicos dos Centros Municipais 
de Educação Infantil - CMEI's, visando à melhoria do processo de desenvolvimento 
e aprendizagem; Acompanhar a demanda de crianças atendidas nos níveis de 
Infantil II e Infantil III; Realizar visitas de supervisão nos Centros Municipais de 
Educação Infantil - CMEI's, de modo a acompanhar a organização do espaço e 
tempo pedagógico; Acompanhar e subsidiar os coordenadores pedagógicos dos 
Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI's no que se refere à efetivação da 
Proposta Pedagógica, atrelado a Base Nacional Comum Curricular BNCC e 
Referencial Curricular do Paraná - RCP; Realizar formações continuadas a todos os 
professores de Infantil Il e Infantil III, garantindo a especificidade de atendimento à 
faixa etária; Acompanhar e subsidiar o preenchimento do livro de frequência no que 
se refere ao registro dos conhecimentos dos níveis de Infantil I e Infantil III; 
Acompanhar junto a coordenador a pedagógica dos Centros Municipais de 
Educação Infantil - CMEI’s, se o professor está planejando de acordo com a 
Proposta Curricular Municipal e se é coerente com a prática, interferindo quando 
necessário; Realizar retorno mensal às Coordenadoras Pedagógicas sobre relatórios 
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das visitas técnicas; Acompanhar em parceria com os profissionais da Educação 
Especial, os encaminhamentos das crianças que apresentarem dificuldade no 
desenvolvimento e aprendizagem; Orientar e acompanhar a elaboração das fichas 
de acompanhamento de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, bem como 
o parecer descritivo; Analisar os Planos de Trabalho Docente enviado pela equipe 
diretiva dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEl’s, a fim de promover a 
aula campo dos níveis de Infantil Il e Infantil III; Acompanhar e subsidiar as ações do 
Programa Educação Infantil o Brincar de Faz de Conta, Cultura Escrita, Lavar as 
Mãos, Assoar o Nariz e “Self-Service"; Realizar reunião (final do ano letivo) com as 
Coordenadoras Pedagógicas das escolas, a fim de subsidiar sobre a transição das 
crianças do Infantil III matriculados no Centros Municipais de Educação Infantil - 
CMEI's para Infantil IV matriculados nas Escolas e demais atividades correlatas. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
da data supracitada na tabela constante do artigo anterior, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
 

Fazenda Rio Grande, 24 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco Antonio Marcondes Silva 
Prefeito Municipal 
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