
 
 

 

 

À Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - compete: 
 

I. Promover, incentivar e desenvolver as atividades de ensino infantil e ensino fundamental, coordenando e 

controlando o seu cumprimento; 

II. Planejar e executar as atividades operacionais e pedagógicas de ensino consoante à legislação vigente, 

compreendendo a pesquisa didático-pedagógica para o desenvolvimento do ensino municipal; 

III. Promover o desenvolvimento de indicadores de desempenho para o sistema municipal de ensino, 

compreendendo o controle da documentação escolar, a assistência ao estudante e o gerenciamento nas 

questões específicas da área; 

IV. Planejar, supervisionar, dirigir e controlar o ensino público municipal; 

V. Organizar e manter as instituições do seu sistema de ensino; 

VI. Participar da integração das políticas e planos educacionais do Município, do Estado e da União; 

VII. Coordenar e controlar os programas de merenda escolar; 

VIII. Promover e manter a alfabetização de adultos no município; 

IX. Promover o intercâmbio com outras entidades afins, propondo convênios ou programas de atuação conjunta de 

interesse para o Município; 

X. Programar e organizar a execução das atividades de promoção e desenvolvimento da cultura e do lazer; 

XI. Organizar, planejar e incentivar eventos culturais e de lazer no âmbito municipal, bem como integrar o município 

aos eventos estaduais e federais, incentivando o patrocínio das empresas e instituições locais; 

XII. Programar, organizar, coordenar e executar atividades de promoção e desenvolvimento da cultura; 

XIII. Programação, organização, coordenação e execução das atividades de promoção e desenvolvimento do 

esporte; 

XIV. A fomentar a prática de esporte e atividade física ao cidadão, como forma de promover a saúde e o bem-estar, a 

inserção e a promoção social; 

XV. Fomentar às iniciativas comunitárias relacionadas com projetos de natureza esportiva e recreativa, que visem 

concorrer para a melhoria das condições de vida da população do Município de Malhada; 

XVI. Promoção de parcerias com órgãos públicos e privados para a realização de eventos, programas e projetos de 

esporte e recreação 

XVII. Fomentar o acesso da população aos benefícios do esporte e outras atividades correlatas;  

XVIII. Colaborar e fornecer a Secretaria de Administração dados, análises e estudos relacionados com o campo 

funcional da unidade; 

XIX. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito Municipal.  

Secretário: Célio Fernandes de Brito 

Contato: Telefone: (77) 3691-2145 

Email: educacao@malhada.ba.gov.br 

Endereço: Avenida Gov. Nilo Coelho, S/N 

 

Segunda a sexta das 8h à 17h. 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto 

mailto:educacao@malhada.ba.gov.br


 

A Secretaria de Educação tem a seguinte estrutura: 
 

I - órgãos de cooperação: 
 

a) Conselho Municipal de Educação - CME; 

b) Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE; 

c) Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento  

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação  

Conselho do FUNDEB; 

 

II - órgãos de execução: 

 

a) Setor de Educação Básica; 

b) Setor de Cultura; 

c) Setor de Esportes; 

d) Setor de Alimentação Escolar; 

e) Outros. 

 


