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 Equipe da Secretaria de Educação

A Secretaria de Educação conta com equipe de:

*138 professores;

*42 com 2 padrões; totalizando 180 padrões

*28 motoristas;

*52 profissionais de apoio, (secretários escolares,
cozinheiras, serventes de limpeza, agentes
administrativos, nutricionista, entre outros);

* 47 Linhas de transporte escolar/universitário;

*07 Escolas Municipais e 03 CMEI's;

*Veículos 47, sendo 42 ônibus e 05 carros;



Desde 2020, a comunidade escolar optou e ainda

permanece o sistema de aulas/atividades não presenciais

durante a suspensão das aulas nas escolas, para prevenir

o contágio e avanço do novo Coronavírus - SARS-Cov2,

COVID 19.

Medida esta que se estende até o momento e sem

previsão de mudança.

 Atividades não presenciais 

Escolas Municipais de Candói em Regime Especial de 

aulas não presenciais 



As atividades estão sendo entregues em forma

de apostilas, quinzenalmente nas escolas/CMEI’s do

município, respeitando todas as medidas protetivas e

recomendadas pelas órgão de saúde para conter a

disseminação novo Coronavírus – SARS-Cov2,

COVID 19.

 Atividades não presenciais 

Entrega de atividades 

remotas



A distribuição de Merenda Escolar está suspensa

temporariamente, não havendo gastos no 1º quadrimestre de

2021. No entanto, será distribuído a partir do 2º quadrimestre

por meio Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE), aos alunos das escolas/CMEI’s municipais Kits de

alimentação atendendo a Resolução nº 02 de 09 de abril de

2020, do (FNDE), em conformidade com a Lei nº

13.987/2020. Com o objetivo garantir o direito de alimentação

escolar durante o período de calamidade pública em

decorrência da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

 Merenda Escolar



INVESTIMENTOS COM EDUCAÇÃO

Despesas com pessoal 3.673.581,73

Material de expediente 18.056,78

Outros Serviços 6.844,14

Manutenção veículos 9.535,16

Material de consumo 41.103,48

DESPESAS TOTAIS 3.749.121,29



ESCOLA/CMEI Alunos atendidos em 2021

CMEI Maria Irene Araújo 53 alunos

CMEI Pequeno Príncipe 133 alunos

CMEI Prof. Andrei Mugnol 75 alunos

Esc. Ormi França Araújo 687 alunos

Esc. Emilio Francisco Silva 228 alunos

Esc. Francisco Solano Bueno 88 alunos

Esc. Miguel Martim 43 alunos

Esc. São Pedro 65 alunos

Esc. Heraclides 142 alunos  

Esc. Prof. Tereza Stavny da Silva 209 alunos

TOTAL DE ALUNOS 1723 alunos 


