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Ao depararmos com o cenário de pandemia, fizemos uma leitura da gravidade 
da situação, estudamos em conjunto as melhores alternativas possíveis no 
momento e partimos pra ações objetivas, julgadas as mais convenientes. E 
Perdigão não parou, o enfrentamento ao covid19, então inimigo desconhecido, 
foi intenso com a mobilização de todas as nossas equipes e diuturnamente 
buscamos dar as mãos à toda nossa população pra proteção e 
verdadeiramente salvação. Nossa coragem de enfrentamento foi o nosso 
alimento maior. 
 
Foi assim criado o comitê de enfrentamento, foi implantado o centro de triagem 
de covid-19, foram elaborados decretos, resoluções, pops para diversos 
segmentos da cidade, feito exposições de faixas, cartazes, divulgações 
informativas em redes sociais e carro de som entre outras ações de cuidado, 
prevenção e conscientização da população. 
 
Ainda com todos os obstáculos, a administração não deixou de lado suas 
obrigações cotidianas, necessárias para o desenvolvimento de Perdigão. 
Todas as secretarias se uniram e se desdobraram em trabalho para cumprir 
suas atividades com responsabilidade e compromisso. 
 
Juntos, faremos de Perdigão, a melhor cidade para se viver.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prefeitura de Perdigão 
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- Secretaria de Saúde- 
 

 

Relatório de ações e medidas adotados para a prevenção e enfrentamento do 

COVID-19 no município de Perdigão: 

 

 Criação do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, primeira reunião em  
16 de março de 2020: 
 

 
 

 Conforme decretos, portarias e resoluções federais e estaduais, foram criados no 
município vários decretos e resolução: 
 
(Decretos em anexo) 
 

Decreto nº 1697/2020                  

 Decreto nº 1698/2020  

 Decreto nº 1699/2020  

 Decreto nº 1700/2020  

 Decreto nº 1702/2020  

 Decreto nº 1703/2020  

 Decreto nº 1704/2020  

 Decreto nº 1706/2020  

 Decreto nº 1708/2020 

 Decreto nº 1712/2020 

 Decreto nº 1713/2020  

 Decreto nº 1723/2020 

 Decreto nº 1725/2020  

 Decreto nº 1731/2020  

 Decreto nº 1745/2021  

 Decreto nº 1746/2021  

 Decreto nº 1751/2021  

 Decreto nº 1758/2021  

 Decreto nº 1947/2021  
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 Fiscalização nos estabelecimentos comerciais em parceria com OAB e Procon de 
Nova Serrana, com finalidade de avaliar possíveis preços abusivos de produtos 
(supermercados, padarias e farmácia); 
 

 
 

 Criação de POP’s (Protocolo Operacional de Procedimento) para estabelecimentos 
tidos como necessários. Data de criação dos primeiros Pop’s - 07/04/2020): 
(POPS em anexo) 
 

  POP industrias e componentes de calçados; 
  POP áreas de alimentos, restaurantes e lanchonetes; 
  POP laboratório de análises clínicas e postos de coleta; 
  POP comércios varejistas de alimentos (supermercados e padaria); 
  POP açougue; 
  POP sorveterias / açaí; 
  POP farmácias e drogarias; 
  POP bancos, casa lotérica e correio; 
  POP comercio varejista em geral; 
  POP atividades religiosas; 
  POP postos de gasolina; 
  POP bares; 
  POP academias, estúdios, clínicas de atividades físicas e estética; 
  POP estabelecimentos de embelezamento (barbearias, salões de beleza, manicure); 
  POP feiras livres; 
  POP consultório odontológico (privado ou público); 
  POP auto escola; 
  POP praça de esporte e áreas de esportes; 
  POP eventos em ambiente fechado e aberto; e 
  POP Áreas escolares (limpeza, alimentação, portaria, recepção, sala de aula e transporte) 
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 À medida em que foi se dando o relaxamento gradativo, com reaberturas de 
comércios e indústrias foram sendo criados POP’s específicos para cada 
segmento; 
 

 Fiscalização nos estabelecimentos comerciais e industriais pelos fiscais 
sanitários municipais e fiscal de postura municipal (atendendo à denúncias de não 
cumprimento dos POP’s); 
 

 
 

 Divulgações diversas nas redes sociais, carro de som e panfletagens com o 
objetivo de informar e conscientizar a população; 
 

   

 
 
 

 Implantação do Centro de Triagem para COVID-19 em julho de 2020; 
 
Perdigão, na busca de alternativas do melhor atendimento ao que exige o momento, 
foi atrás, se credenciou na portaria para a implantação do Centro de Triagem e logrou 
êxito. Resultado, hoje nossa estrutura é capaz de prestar um atendimento tempestivo 
e de qualidade para a população com:  
 
- Acolhimento de pacientes com sintomas gripais 
- Realização do teste rápido para covid-19 (Swab nasal) 
- Realização da consulta médica para acompanhamento e tratamento dos casos  
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 Aquisição de testes rápidos para coronavírus, sorológicos e swab nasal em 19 de 
Março de 2021; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realização de barreiras sanitárias no período em que o município permaneceu na 
onda roxa em 21 de Março de 2021; 
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 Estruturação dos PSF’s. 
Isolamento de uma sala exclusiva para COVID-19, aquisições: 
 

  Maca, suporte para soro 
  Eletrocardiograma (para todos PSF’s) 
  Aquisição de válvula para oxigenoterapia 
  Montagem de oxigênio 
  Espaçador respiratório 
  Termômetro infravermelho 
  Oxímetro 
  EPI’s (equipamentos de proteção individual) para toda equipe 
  Caixa de medicamentos de urgência 

 
  Contratação de mais um profissional de enfermagem para intensificar as 

ações de imunização contra COVID-19; 
 

  Introdução de questionário do Protocolo de Manejo para COVID-19, para 
identificação imediata do paciente com suspeita e ações de monitoramento; 
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 Outras aquisições da saúde no período da pandemia: 
 

Equipamento Quantidade 

Câmara Fria  02 aquisições pela gestão 

municipal 

 02 através de doação do 

Estado 

Ar condicionado 04 unidades, destinados para salas de 

vacinas do município visando a 

seguridade nos processos de 

imunização 

Maca Ginecológica 02 unidades, destinadas ao PSF do 

Cento e Policlínica 

Eletrocardiograma 04 (um em cada unidade) 

Notebook PSF Renascer: 07 

Policlínica: 4 

PSF Centro: 3 

PSF Santo Agostinho: 3 

Carro de 5 lugares 03 (recurso de emenda Parlamentar 

Dep. Fabiano Tolentino) 

Caminhonete 4x4 01 para Vigilância em Saúde 

Aquisição de todos os equipamentos 

para implantação do consulsultório de 

saúde bucal 

PSF Centro: 01 consultório 

PSF Santo Agostinho: 01 Consultório 

Posto do Canjicas: 01 consultório (a 

cadeira odontológica doação do 

Deputado Fábio Avelar) 

 

Emendas Parlamentares de custeio 

dos serviços da atenção básica de 

saúde 

 

Valor: 350,000.00  

Deputado Federal Domingos Sávio e  

Deputado Federal Cabo Junio Amaral 

 

 

 Orientações para ACS (agente comunitária de saúde) nas visitas, com visitas 
domiciliares, seguindo normas do Ministério da Saúde; 
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 Mudança na forma da emissão das receitas médicas para forma “não presencial”; 
 

 

 Agendamento por telefone e/ou com agente de saúde, das consultas e procedimentos 
para evitar filas de espera; 

 
 

 Vacinação da população idosa no domicílio, inclusive na zona rural; 
 

 

 Redução da carga horaria dos profissionais do NASF para mitigar os riscos de 
contaminação; 

 
 
 Estruturação no Pronto Atendimento.  

 

 
 

 
Uma sala de isolamento específica para atendimento ao Coronavírus, 
aquisições; 

 
 01 respirador mecânico fixo; 
 01 aparelho de eletrocardiograma com suporte de monitor cardíaco; 
 01 carrinho de medicamentos de emergência; 
 Termômetro infravermelho; 
 Oxigênio; 
 Oxímetro; 
 Bomba de infusão 
 Materiais para intubação 

 
 
 
 
 

 Uma sala de urgência/emergência para outras intercorrências não COVID-19, 
aquisições; 
 

 01 respirador mecânico fixo; 
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 Oxigênio; 
 Monitor Cardíaco; 
 Bomba de Infusão; 
 Carrinho de medicamentos para emergência; 
 Termômetro infravermelho; 
 Medicamentos destinados a pacientes internos, suspeitos e confirmados de 

covid-19; 
 Oxímetro 
 Materiais para intubação. 

 

   
 
 

 Funcionário exclusivo capacitado para coleta do exame molecular para coronavírus; 
 

 Aquisição de EPI’s (capote, avental, máscaras cirúrgicas, máscaras PFF2, touca, 
propé, protetor facial, óculos, álcool 70% em gel e liquido); 

 
 

 Aquisição de respirador portátil (pode ser usado em ambulância ou em outras salas e 
ou PSF se necessário); 
 

 Capacitação dos profissionais do Pronto Atendimento Médico (PAM) e PSF’s para 
desinfecção e limpeza dos ambientes e individual, paramentação dos EPI’s 
(equipamentos individuais de proteção) pela equipe da Faculdade UFSJ- Divinópolis 
em 19/05/2020; 

 
 

 Capacitação dos profissionais do Pronto Atendimento Médico (PAM) para manuseio 
dos respiradores em 04/05/2020; 

 
 
 
 

 

 Aquisição de um digitalizador de Raio X e contratação de mais um técnico em 
radiologia para expansão do horário de atendimento; 
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 Contratação de mais um farmacêutico, ajudando na celeridade nos processos da 
saúde em geral; 

 
 

 Recebemos doação de capacetes de ventilação não invasiva (VNI-Helmet) em 
parcerias com empresários do municípios e loja Maçônica; 
 

  
 
 

 Parcerias com as secretarias de assistência social e de educação na confecção de 
máscaras para disponibilizar para população 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Criação e divulgação dos Boletins Epidemiológicos Municipais diários e criação do 
vacinômetro para controle e divulgação das vacinas aplicadas: 
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 Desinfecção de aplicação de solução sanitizante aplicada por meio de uma bomba 
costal nas portas de estabelecimentos de maior movimentação (bancos, lotéricas, 
padarias, praças, supermercados, portas das igrejas, rodoviária, pronto atendimento, 
PSF’s, entre outros); 
 

 Desinfecção das áreas públicas externas em parceria com a empresa COPASA, onde 
circulam e aglomeram grande contingente de pessoas diariamente; 

 

      
 Em 19/01/2021, deu-se o início das ações de imunização contra COVID-19 no 

município; 
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Em atenção ao ofício 62/2021 dessa egrégia Casa Legislativa, informamos que 

nosso Município recebeu os seguintes recursos em fase pandemia: 
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Ano de 2020: 

 

Saldo inicial: R$51,09 

Fundo Municipal de Saúde: 

 Portaria nº480/2020: R$32.505,15 

 Portaria nº774/2020: R$140.260,21 

 Portaria nº1.666/2020: R$849.644,00 

 Portaria nº1.857/2020: R$18.528,00 

 Portaria nº1.579/2020: R$300.000,00 

 Portaria nº2.994/2020: R$19.000,00 

 Portaria nº3.008/2020: R$5.793,00 

 Portaria nº2.405/2020: R$26.560,00 

 Portaria nº2.358/2020: R$30.000,00 

 Portaria nº2.222/2020: R$24.660,00 

 Portaria nº2.516/2020: R$35.970,30 

Total: R$1.482.920,66 

 

Lei Complementar 173/2020 

 Inciso I: Saúde e Assistência Social – R$167.229,15 

 Inciso II: Caixa Municipal: R$1.106.508,55 

Total: R$1.273.737,70 

 

Medida Provisória nº953/2020 – Assistência Social 

 Portaria MC nº369/2020: R$7.350,00 

 Portaria MC nº378/2020: R$2.400,00 

Total: R$9.750,00 

 

 

Apoio FPM 

 Lei nº14.041/2021: R$893.962,63 

 

Total de recursos recebidos 2020: R$3.660.370,99 
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Rendimentos: R$2.212,47 

 

Ano de 2021: 

 

Fundo Municipal de Saúde: 

 Portaria nº3.874/2021: R$60.000,00 

 Portaria nº361/2020: R$180.000,00 

 Portaria nº650/2021: R$180.000,00 

Total: R$420.000,00 

 

Total de recursos recebidos 2020/2021: R$4.082.634,55 

 

Descrição dos recursos gastos/investidos: 

 

Fundo Municipal de Saúde 

 Publicidade (cartazes, panfletos, boletins, anúncio carro de som): 

R$24.010,20 

 Pagamento de servidores e prestadores de saúde: R$1.178.988,44 

 Teste rápido COVID-19: R$41.305,50 

 Aquisição de insumos para prevenção contra COVID-19 (EPI’s): 

R$39.671,32 

 Equipamentos para combate a a pandemia: R$5.256,11 

 Serviço de instalação e manutenção do gerador de energia do P.A: 

R$4.142,00 

 Custeio em geral (aluguel, água, energia, tarifa telefônica): R$8.861,63 

 Medicamentos para tratamento da Saúde Mental: R$35.528,77 

Total: R$1.337.763,97 

Lei Complementar 173/2020 

 

 

Inciso I: 

 Aquisição de medicamentos: R$7.935,00 

 Auxílio Natalidade: R$536,25 
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 Auxílio despesas de passagens: R$2.525,00 

 Auxílio Funerário: R$1.045,00 

 Aquisição de materiais elétricos: R$1.045,00 

 Aquisição de divisórias para organização e segurança das Secretarias 

de Assistência Social e Saúde: R$3.783,64 

Inciso II 

 Obra recapeamento: R$64.964,34 

 Pagamento de INSS: R$29,96 

Total: R$81.864,19 

 

Medida Provisória nº953/2020 – Assistência Social 

 Aquisição de EPI’s: R$3.701,76 

 Tarifas bancárias: R$10,45 

 Aquisição de cestas básicas: R$893,40 

Total: R$4.605,61 

 

Apoio FPM 

 Instituto de Previdência Municipal: R$177.454,05 

 Folha de pagamento: R$649.076,62 

 Instituto Nacional de Seguro Social: R$5.136,39 

 Caixa Econômica Federal: R$45.309,38 

 Sintram: R$18.709,37 

 Itavida Clube de Seguros: R$791,42 

 Icatu Seguros: R$387,80 

Total: R$896.865,03  

 

 

 

 

Total de Recursos gastos/investidos 2020/2021: R$2.321.098,80 

Saldo em Abril/2021: R$1.761.535,75 
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                  O cuidado e racionalidade da gestão, restou por economizar o saldo 

ora apurado. Esses recursos serão utilizados em uma maioria na construção de 

uma UPA – Unidade de Pronto Atendimento, cujo o projeto encontra-se em 

fase final para conclusão. Outros bens e compromissos serão atendidos com 

os saldos remanescentes.  
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Prefeitura de Perdigão 
- Secretaria de Educação- 

 

No dia 08 de março de 2020, o Estado de Minas Gerais registrou a primeira 
confirmação de Covid-19. 

A Prefeitura de Perdigão e a Secretaria Municipal de Educação atentas a 
evolução da doença, estabeleceram, desde o início do ano letivo, medidas 
importantes de prevenção e enfrentamento à COVID-19; 

   
 

 Em fevereiro, nos primeiros dias letivos, as escolas incluíram em seus 
planejamentos atividades sobre o novo coronavirus (trabalhos e 
pesquisas, produção de cartazes pelos alunos, adoção de medidas de 
prevenção);  
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 No dia 09 de março de 2020, logo após a confirmação do primeiro caso 
no Estado de Minas Gerais, as medidas de prevenção nas creches e 
escolas municipais de Perdigão foram intensificadas: todos os 
professores receberam álcool  em gel para a higienização das mãos de 
todos os alunos (ao entrarem na sala, antes de irem para o recreio), a 
equipe pedagógica, direção e corpo docente passaram a realizar um 
trabalho maior de conscientização, explicando diariamente sobre os 
cuidados necessários, a maneira correta de lavar as mãos... A limpeza 
da escola foi intensificada; e os recreios organizados de forma a evitar 
aglomeração.  
 

 
Orientações da SME Perdigão, enviada no grupo de whatsapp gestores em 09 de março de 2020. 

 

 No dia 13 de março de 2020, aconteceu na Secretaria Municipal de 
Educação a primeira reunião para tratar sobre o assunto. Estavam 
presentes: equipe da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde.  
 

 Em 18 de março de 2020, seguindo as orientações do governo do 
Estado de Minas Gerais, as aulas em creches e escolas da rede 
municipal de Perdigão foram suspensas (inicialmente por 3 dias).  

 

 Em 19 de março de 2020, foi publicado o Decreto Municipal 
nº1697/2020, dispondo sobre as medidas de enfrentamento ao 
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Coronavirus, e sobre a criação do comitê de apoio, prevenção e 
monitoramento dos impactos da Covid-19; suspendendo, por período 
indeterminado as aulas em creches e escolas, o atendimento na 
biblioteca pública e no Centro de Apoio Educacional Especializado. 
 

 
 
 

 No dia 20 de março de 2020, a Secretaria Municipal de Educação 
realizou uma reunião com os diretores das creches e escolas, para 
estudo do Decreto nº1697/2020 e discussão sobre trabalhos de 
conscientização sobre o Coronavirus através das redes sociais das 
escolas, bem como elaboração de atividades que pudessem ser 
realizadas em casa, para postagem no facebook. 
 

      
 
 
 
 

 Em 23 de março de 2020, todos os gêneros alimentícios que estavam 
nas creches e escolas foram recolhidos e levados à Assistência Social 
para doação às famílias em situação de vulnerabilidade (com os 
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alimentos foram montadas 27 cestas, além da distribuição de carne e 
leite, para mais de 30 famílias).  
 

 
Fonte: Arquivo fotográfico Escola Maria de Azevedo 

 
 

 No dia 02 de abril de 2020 cada escola iniciou um levantamento sobre 
os alunos/famílias carentes, para distribuição de cestas merenda. 
 

 No dia 08 de abril de 2020, a equipe da Secretaria Municipal de 
Educação e diretores das creches e escolas, reuniram-se para 
planejamento das atividades remotas (atividades para serem 
enviadas para os alunos).  
 

 
Fonte: Whatsapp imagem grupo Gestores 

 
 
 
 
 
 
 

 Em 09 de abril de 2020, iniciou-se, nas creches e escolas, a 
distribuição de 434 cestas merenda, adquiridas pela Prefeitura 
Municipal, com recursos do PNAE.  
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 No dia 13 de abril de 2020 foi lançado na rede municipal de ensino de 
Perdigão o projeto: ESTUDANDO EM CASA. Durante a semana, a 
equipe escolar realizou todo o planejamento, e os alunos passaram a 
receber atividades para serem feitas em casa (tudo planejado de acordo 
com a idade e o nível de desenvolvimento de cada turma). Para os 
alunos da Zona Rural, as atividades foram e estão sendo entregues nas 
casas, por um motorista da educação e uma monitora. 
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 No dia 14 de abril de 2020, mais 200 kits de alimentação foram 
adquiridas pela prefeitura, e entregues nas escolas e creches, 
totalizando: 634 cestas merenda.  
 

  
Fonte: arquivo fotográfico pessoal monitora Silvana Regina 

 

 Em 17 de abril de 2020, o Prefeito Municipal reuniu-se com a Secretária 
de Educação, Analista Educacional e diretoras das escolas para 
acompanhamento do trabalho que está sendo desenvolvido pela 
educação.  
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 No dia 22 de abril de 2020 a Biblioteca Pública Municipal Maria Lúcia 
Eduardo da Silva iniciou o projeto: “BIBLIOTECA DELIVERY – NOSSA 
BIBLIOTECA VAI ATÉ VOCÊ” (com entregas de livro a domicílio) 

 

 
 

 No dia 27 de abril de 2020, as creches e escolas municipais iniciaram a 
produção de máscaras, para doação aos alunos e familiares. 
Também começaram a auxiliar as famílias dos alunos no cadastro ao 
auxilio emergencial. Centenas de pessoas já receberam ajuda nas 
creches e /ou escolas. 
  

  
 
 

 Em 06 de maio de 2020 foi publicado o Decreto Municipal nº1705/2020, 
dispondo sobre a reorganização do calendário escolar 2020, e 
disciplinando a oferta de Educação em atividades não presenciais – 
ESTUDANDO EM CASA.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA DE PERDIGÃO - Gestão 2021 / 2024 

Av. Santa Rita, 150 Centro – Perdigão / MG - CEP: 35.515-000  
CNPJ-18.301.051.0001/19 

Tel/Fax: (37) 3287-1030 e-mail: prefeituraperdigaogabinete@gmail.com 

 

 

 

 Em 06 de maio de 2020, durante a entrega das atividades na Zona 
Rural, foi realizada uma busca ativa das famílias (alunos) que 
necessitavam de apoio, e foram distribuídas cestas merenda (todos os 
recibos das cestas estão arquivados na Secretaria de Educação).  
 

  
Fonte: arquivo fotográfico pessoal monitora Silvana Regina 

 

 No dia 07 de maio de 2020, as serventes escolares contratadas foram 
remanejadas para outros setores (Policia Militar, Policia Civil, Biblioteca, 
Centro de Atendimento, Cinema, Policlínica).  
 

 Em 12 de maio de 2020, reuniram-se na Secretaria de Educação, a 
secretária, as diretoras, supervisoras e analista para avaliação do 
desenvolvimento do Projeto Estudando em Casa, e outras orientações. 
 
 

 No dia 18 de maio de 2020, o Centro de Atendimento Educacional 
Especializado Rafaelita Alves de São José, retomou seus trabalhos, com 
atendimentos individuais.  
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 Em 19 de maio de 2020 foram adquiridas mais 273 cestas merenda. A 
Secretaria de Educação estabeleceu uma parceria com a Secretaria de 
Assistência Social e o CRAS para distribuição das mesmas (seleção das 
famílias mais necessitadas).  
 

 Em 27 de maio de 2020, a prefeitura de Perdigão, apoiando a Rede 
Estadual de Ensino, disponibilizou o transporte para entrega das 
atividades aos alunos da Zona Rural.  
 
 

 
Fonte: arquivo fotográfico pessoal monitora Silvana Regina 

 

 No dia 27 de maio de 2020, iniciou-se na Escola Municipal Padre Tiago 
o projeto: Varal Solidário (com doação de roupas e agasalhos às 
famílias carentes). O projeto foi estendido às demais escolas e creches 
da rede municipal.  
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 Nos meses de julho e agosto de 2020, foram distribuídos mais 1.460 
(um mil, quatrocentos e sessenta kits de alimentação escolar, sendo 
730 (setecentos e trinta) kits da agricultura familiar e 730 (setecentos e 
trinta) kits de alimentos não perecíveis. 
 
 

 Em julho de 2020, os contratos da educação foram aditivados.  

 

 

 No dia 10 de agosto de 2020 aconteceu mais uma reunião com o Comitê 
de Enfrentamento à Covid-19, onde foi discutida e realizada a adesão 
do município ao Minas Consciente.  
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 Durante o período de aulas remotas, as escolas e creches passaram 
por diversas reformas e ampliações (coberturas da quadra da Escola 
Municipal Padre Tiago, e dos pátios das Escolas Padre Henrique e 
Maria de Azevedo; trocas e instalações de pisos nas escolas, instalação 
de pias em locais estratégicos para higienização das mãos, pinturas, 
construção de mais salas e lavanderia na Creche Municipal Maria de 
Fátima Oliveira e Silva Santana...). 

 

 

 

 Janelas foram instaladas em todas as salas da Escola Municipal Padre 
Tiago para melhorar a ventilação.  
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 No final do mês de setembro, para a realização das atividades especiais 
da SEMANA DAS CRIANÇAS, todos os alunos da rede Municipal de 
Perdigão receberam um kit especial de alimentação, com poupas de 
frutas, milho de pipoca, massa para bolo, etc. 
Os professores realizaram atividades on-line diferenciadas, envolvendo 
os alunos e as famílias.  
 

       

 
                                                                                  
 
 
 
 

 Em outubro de 2020, foram distribuídos 1.500 kits de alimentação 
escolar, sendo 750 da agricultura familiar e 750 de alimentos não 
perecíveis.  
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 Em dezembro de 2020, foram entregues aos alunos das Creches e 
Escolas Municipais mais 1.460 kits de alimentação escolar, sendo 730 
kits de agricultura familiar e 720 kits de alimentos não perecíveis.  
 
 

 O município de Perdigão foi um dos pioneiros no desenvolvimento 
das atividades remotas, com busca ativa dos alunos, fornecimento de 
kits de alimentação escolar e máscaras. Foi também destaque no Jornal 
da Alterosa pelo trabalho desenvolvido à distância com os alunos das 
creches. 
 

    

     
 
 
 
 

 

 No dia 29 de janeiro de 2021, o Inspetor da SRE (Superintendência 
Regional de Ensino) Paulo César Reis, comunicou que as escolas da 
nossa Rede Municipal tiveram suas atividades de 2020 validadas.  
Perdigão foi um dos primeiros municípios de Minas Gerais a ter 
suas atividades validadas.  
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Mensagem enviada pelo inspetor Paulo, comunicando a validação das atividades.  

 
 

 Dia 05 ao dia 12 de fevereiro de 2021: aconteceram as reuniões e 
capacitações com os profissionais da Educação. Apresentação do Plano 
de retomada das aulas, através do modelo de Ensino Híbrido.  
 

 Dia 09 de fevereiro de 2021 foi realizada uma capacitação para todos os 
profissionais do Magistério da Rede Municipal, com a palestrante Ilza 
Diniz. Tema: “Entre o futuro e o presente na educação: quais são as 
inovações para o novo normal”. 
 

 
 
 
 

 Dia 18 de fevereiro de 2021 foram iniciadas as aulas em formato 
remoto, com acompanhamento diário do professor no grupo da turma e 
disponibilização das atividades xerocadas para todos os alunos, como 
no ano anterior. As crianças residentes na Zona Rural receberam as 
atividades em domicílio.  
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 No dia 18 de fevereiro de 2021 aconteceu mais uma reunião com a 
equipe da Secretaria, direção das escolas e prefeito Municipal, para 
discussão sobre a implementação do ensino híbrido no município e 
análise de todas as melhorias e adaptações realizadas nas escolas e 
creches para o retorno às aulas.  
 

 No dia 20 de fevereiro de 2021 aconteceu uma reunião com todos os 
diretores, equipe da Secretaria de Educação, da Saúde e da Vigilância 
Sanitária parta estudo dos Protocolos de Segurança para o retorno às 
aulas presenciais (híbridas). 
 

 Na semana do dia 22 de fevereiro de 2021, aconteceram as reuniões com 
os pais dos alunos das escolas municipais. As reuniões foram presididas 
pela Secretária de Educação, com o objetivo de apresentar o Plano de 
Retomada Gradual das aulas.  

 

   
 

 Dia 24 de fevereiro de 2021 aconteceu uma capacitação com as 
serventes escolares, diretoras das escolas e equipe da Secretaria de 
Educação, com o professor Dr. Frank, da UFSJ, sobre os cuidados que 
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precisam ser tomados para prevenção à Covid. Os protocolos de 
segurança das escolas foram estudados. 

 

 
             
 

 

 No dia 26 de fevereiro de 2021 foram entregues nas escolas e creches 
diversos itens/materiais: descartáveis, papel toalha, luvas, toucas, 
álcool, termômetros digitais, face Shields, etc.  

 

 Na semana do dia 01 ao dia 05 de março de 2021 aconteceram as 
avaliações diagnósticas nas escolas da rede Municipal. As avaliações 
foram presenciais. Cada escola recebeu um 1/5 da sua capacidade por 
dia. Os protocolos foram seguidos com rigor.   
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 Nos dias 11 e 12 de março de 2021 foram entregues os primeiros kits de 
alimentação escolar deste ano de 2021. Ao todo foram distribuídos 
1.160 kits. 
 

 
 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
                                                                           
 

 Dia 10 de março de 2021 foram concluídas as análises das avaliações 
diagnósticas. Os alunos com defasagens foram identificados para 
frequentarem o reforço escolar. Inicialmente o reforço acontecerá nas 
creches municipais, com o apoio dos profissionais destas instituições.  

 
 

 Dia 17 de março de 2021 todo o Estado de Minas Gerais entrou na onda 
roxa, inicialmente por um período de 15 dias. Por isso, o planejamento 
para início do reforço escolar e sistema híbrido foi adiado.   
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 No dia 23 de março de 2021, em parceria com as psicólogas Sara e 
Kellen foi realizada uma live voltada aos pais dos alunos com dicas de 
como lidar com as crianças neste momento de pandemia.  
 

 
 

 No dia 31 de maço de 2021 o governo de Minas Gerais prorrogou a 
onda roxa.  
As escolas realizaram campanhas educativas, envolvendo inclusive a 
escola da Rede Estadual, pedindo a colaboração de todos durante o 
feriado da Semana Santa.   
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 No dia 05 de abril de 2021, juntamente com as atividades do mês, todos 
os alunos da rede municipal receberam uma lembrança de Páscoa.  
 

          
 
 

  No dia 15 de abril de 2021 a Secretaria Municipal de Educação 
participou de uma webinar com a equipe da Algar, a fim de estudar a 
possibilidade de oferecimento de chips para alunos que não têm acesso 
à internet.  
 

 Dia 22 de abril de 2021 foram contratadas 06 monitoras para realizarem 
um trabalho de busca ativa, inclusive após as 17h00, de casa em casa 
verificando a situação de cada aluno. Todos os cuidados em relação à 
Covid foram tomados.  
 
 

 Dia 03 de maio de 2021 a equipe do Centro de Atendimento Educacional 
especializado participou de uma formação com a fisioterapeuta, 
especialista em neurodesenvolvimento, Fabrícia Francischetto.  
 
 

 No dia 04 de maio de 2021 foi realizada uma reunião na Secretaria 
Municipal de Educação para a organização dos quadros de alunos que 
frequentarão o reforço a partir do dia 11 de maio.  
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 Dia 10 de maio de 2021 – palestra para todos os professores com o 
tema: “A inteligência emocional como ferramenta para o 
desenvolvimento pessoal e profissional”, com o palestrante Alexandre 
Carvalho. Através da plataforma Teams. 
 

 
 
 
 

 Dia 11 de maio de 2021 – início do reforço escolar para os alunos com 
maiores defasagens. Trezentos e sete alunos dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental serão atendidos e receberão alimentação.  
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 Dia 12 de maio de 2021 – reunião com os profissionais da Educação 
Infantil, equipe da Secretaria de Educação, Centro de AEE e Fabrícia 
Francischetto, para capacitação sobre o teste DENVER, que será 
aplicado na semana do dia 17 de maio, aos alunos dos 1º e 2º períodos 
da Educação Infantil.  

 
 

 
 
Distribuição total de Kits Alimentação (Cestas Merendas) 
 

 Total distribuídos em 2020: ---------------------------      6.857  
 Total distribuídos em 2021 até Junho: -------------     2.380 

                                                                                   9.237 – Total geral no período 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura de Perdigão 
- Secretaria de Assistência Social- 

 
 Confecção de máscaras para a população, usuários da Assistência Social e 

demais Secretarias; 
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 Orientação, doação de máscaras e utilização de álcool gel 70% para a 

população em todos os setores da Assistência Social ao adentrar o CRAS; 

 

 
 

 Organização de todos os espaços físicos seguindo as orientações de 

distanciamento nos atendimentos presenciais; 

 

 Orientação e atendimento quanto a obtenção de benefícios previdenciários, 

obtenção de benefícios trabalhistas e obtenção do auxílio emergencial; 

 

 
 

 Avaliação Social e doação de verduras as famílias necessitadas; 

 

 
 

 Articulação da Assistência Social com a Sociedade Civil, onde foram traçadas 

estratégias para arrecadação de alimentos e cestas básicas para a população; 

 

 Oferta de Benefícios Eventuais: auxilio funeral, auxilio natalidade, auxilio 

passagem, cesta básica, isenção da Planta Social, isenção de taxas para 

emissão de documentos civis, entre outros; 

 

 Realização de cadastro e orientações diversas quanto aos aplicativos: Auxilio 

Emergencial e Caixa Tem;  
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 Implementação do Programa CRIANÇA FELIZ do Governo Federal (Primeira 

Infância); 

 
 

 Disponibilização de veículo para que beneficiários do auxílio emergencial 

pudesse receber o seu benefício junto à Caixa Econômica Federal na cidade 

de Nova Serrana e Divinópolis; 

 

 Plantão Social com telefones disponíveis para sanar as dúvidas e realizar 

denúncias; 

 

 Encaminhamento para inscrição do Cadastro Único para concessão de 

benefícios eventuais e inclusão no Programa Criança Feliz; 

 

 
 Quantidade total de cestas fornecidas pela assistência social: 259 cestas 

 
 Quantidade de máscaras produzidas e distribuídas: 

aproximadamente 10.000 máscaras 


