
 

 

Ata da reunião Ordinária  de  Secretários de Educação dos Municípios associados a AMAVI no dia 08 de maio 

de 2018, tendo por local a sala de reuniões da AMAVI , com início marcado às 8h30min em primeira 

convocação com 15 associados presentes ou, em segunda convocação às 9h com qualquer número de associados 

presentes, onde houve a deliberação dos seguintes assuntos:1 – Reunião Regional CONAE, A assessora Tania 

inicia a reunião dando boas vindas e parabeniza a todos pelos eventos diz que precisa disponibilizar o nome do  

coordenador para que organizem os documentos solicitados. Que na regional os delegados precisam estar  

presente e no dia 29 de maio, será a reunião    para escolha de dos delegados que irã o para o evento de 

Florianópolis essa reunião acontecerá na UNIDAVI. Enviar por e-mail a ata da Conferência Nacional de 

Educação- CONAE  

2-Atribuição da CME Sistema de Ensino Municipal. Precisa estar atualizado para poder fazer modificações 

na rede. Repassou-se uma lista de levantamento de documentos na unidade de ensino as quais deverão ser 

direcionadas inclusive as unidades de ensino. 3 - Cronograma PPP – As datas da formação foram modificadas 

em função   de outros eventos. Assim   organizou-se uma nova tabela com adequação a pedido dos municípios, 

valor R$ 193,25 por inscrição. Outros    eventos como as formações por consórcio também já está sendo 

desenvolvido para o Ensino Fundamental e Educação Infantil. 4-Analise do 1º bimestre. Precisamos  retomar 

metas; Acompanhamento da educação e do aprendizado; Levantamento das condições de ensino; Separar o que 

compete ao conselho; Definir o plano de ação; Avaliação física e pedagógica; Realizar reuniões pedagógicas e 

periódicas com as diretoras; Continuar a formação de professores até dezembro; Organizara formação: Avaliação 

do sistema de ensino; Apresentar ao CME; Monitorar a execução; educação conectada projeto 2017, liberar 

recurso para estruturação da rede; Explorar um plano de aplicação. 5 – Projeto de intervenção do PNAIC – 

proposta para os municípios de continuidade da formação;6 – educação   conectada – Incentivou-se a adesão, 

pois é uma proposta de ensino inovadora;7- GEM; Formação de gestores; Especialização; confirmação de dados. 

8-Análise do primeiro bimestre do Educacim:  Há   necessidade de se pensar melhor a forma de avaliação para 

não paralisar o processo. Os pedidos de alteração do acessório de ferramenta na plataforma irão ser analisados 

antes de ser efetivado. O planejamento deve ser cobrado pelo coordenador pedagógico e deve estar disposto para 

análise. Os relatórios expostos de alunos abaixo da média. Outros relatórios   foram analisados e mostrados o 

caminho de como ser feito. Ver nos municípios o cadastro dos dados dos Bairros, conferirem os endereços dos 

alunos. O relatório é uma ferramenta de gestão. 9-Dimensões de Gestão: Física/estrutural; Gestão de programas 



 

 

educacionais; Educacional /pedagógico; Administrativa/contratação/gestão de pessoal. Para que dimensão você 

está voltando sua energia? 

10 – prestação  de contas PDDE – Recursos em conta. Ficar atentos a prestação de contas da unidade. 

11 – Participação do Colegiado no Fórum da UNDIME – Frisou - se a importância de todos irem no evento,  

a pauta está muito atrativa. A assessora Tania irá fazer a logística de participação no evento. 

12 – Assuntos do interesse dos municípios- Evento da feira do livro em Taió. Divulgação e Convite. 

 

 

 


