
Regional AZONASUL de CMEs

Ata 002\201

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezesseis
reuniram-se na sede do CME do Rio Grande para a reunião mensal da
Regional  AZONASUL  de  Conselhos  Municipais  de  Educação  os
representantes dos CMEs dos municípios de,Arroio do Padre, Pinheiro
Machado, Rio Grande, Capão do Leão e Turuçu. A reunião começou
com  a  Coordenadora  da  Regional  AZONASUL,  professora  Maria
Aparecida  repassando  alguns  informes  da  última  reunião  da
UNCME/RS, destacando: a) os municípios devem filiar-se à UNCME/RS
e efetuar o pagamento da anuidade, no valor de trezentos reais; b) a
realização das “Cirandas pela Educação”; c) o PNE contra o zika vírus;
d) o enfrentamento da exclusão escolar na EJA; e) Semana de Ação
Mundial: CAQ e CAQI; f) o Encontro Nacional da UNCME, em Palmas,
Tocantins, que será realizado na primeira semana de agosto; g) os
coordenadores  estaduais  ganharão  uma  senha  de  acesso  no
CINEC/PAR; h) a caravana da UNCME/RS  realizará visitas a alguns
municípios; i) assinado o pacto da FICAE, que deverá ser on line; j)
Base Nacional Curricular Comum; k) Seminário em Porto Alegre, na
data de vinte e cinco de maio;  l)  a obrigatoriedade do ensino dos
quatro  aos  dezessete  anos;  m)  a  importância  da  participação  dos
CMEs na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na distribuição de vagas
na Eduucação Infantil;  n)  os  CMEs devem enviar  relatório  sobre  a
realidade da Educação Infantil no Campo até quinze ou dezesseis de a
maio. A seguir, passou-se às considerações da professora Maria de
Lurdes São Bento, da SMEd do Rio Grande, acerca do Censo Escolar
da Educação Básica, destacando o que segue; 1. O que é o censo
escolar,  para  que  é  utilizado  e   quais  as  responsabilidades  dos
gestores; 2. O censo escolar e suas bases legais; 3. Cronograma; 4.  O
censo  escolar  e  as  avaliações  da  Educação  Básica;  5.  IDEB:
combinação de dois indicadores; 6. Acesso ao sistema; 7. Cadastro de
escola;  8.  Termo  de  compromisso;  9.  Autenticação  do  gestor;  10.
Situação  de  funcionamento  da  escola;  11.  Ano  letivo:  previsão  de
início e término; 12. Dados da escola; 13 atendimento educacional
especializado; 14. No censo escolar;  15. Atividade complementar; 16.
cadastro  de  turma;  17.  Cadastro  de  aluno;  18.  Importância  da
fidedignidade  das  informações  fornecidas  e  suas  alterações;  19.
Cadastro do profissional da escola; 20. Relatórios; 21. Fechamento do
censo  escolar.  Dando  prosseguimento  à  reunião,  a  Coordenadora
distribuiu aos presentes uma pasta com vários documentos relativos
à Lei 12722/2012me suas alterações. Também lembrou a necessidade
de os CMEs estudarem a segunda versão da Base Nacional Curricular
Comum. Acordou-se que a data da próxima reunião deque deverá ser
confirmada  por  e-mail,  em  virtude  da  reunião  da  UNCME/RS  ser
realizada em vinte e cinco de maio. Esgotada a pauta da reunião e
nada mais havendo a tratar, eu, Lílian Maria Xavier Machado, lavrei a



presente Ata que será assinada por mim e pelos presentes. (Lílian
Machado,  Luciane  Dutra,  Adriana  Chaves,  Jordana  Bohner,  Daniel,
Rosana  Pfarrius,  Ângela  Régio  Marques,  Rosa  Eli  Lopes,  Jaqueline
Micelle, Isabel Duarte, Maria Aparecida Reyer).


