
TUTORIAL

Ao cumprimentá-lo(a), com cordiais saudações, vimos 

através deste ressaltar que no mês de Agosto será realizado o VI Congresso 

Municipal de Educação (COMED).

Levando  em  consideração  a  importância  da 

construção  do  Plano  Municipal  de  Educação (PME) por  todos  os  atores 

envolvidos  nos  processos  educativos,  entendemos  que  a  realização  deste 

Congresso deve proporcionar discussões e encaminhamentos que farão parte 

do Plano Municipal. Dessa forma, o VI COMED constituir-se-á como o primeiro 

momento de construção do Plano e, através de uma dimensão participativa e 

dialógica, possibilitará que a comunidade escolar disctuta e compartilhe metas, 

desejos e possibilidades para a Educação em nosso município, à luz do Plano 

Nacional de Educação (PNE). 

Para tanto, buscando enriquecer e garantir que essas 

discussões sejam efetivamente realizadas em todas as escolas da rede, nos 

dias 06 e 07 de Junho será realizado, em cada comunidade escolar, o “Pré-

COMED”. Este deverá constituir-se num momento importante de participação 

democrática, pois prevê que o dia letivo constitua-se através do diálogo efetivo 

de  toda  a  comunidade  escolar,  onde  deverão  estar  reunidos  nas  escolas 

professores, funcionários municipais, pais e alunos. As discussões nestas salas 

serão realizadas à luz do Plano Nacional de Educação, disponível na página da 

SMEd.  Ressaltamos que a  participação  é  fundamental  para  que  possamos 

discutir, compartilhar, sistematizar e registrar qual nosso entendimento para a 

Educação em Rio Grande.  As atividades na escola deverão seguir as mesmas 

temáticas às quais pautarão o VI COMED. São elas:

- Educação Infantil;

- Ensino Fundamental - Anos Iniciais;

- Ensino Fundamental - Anos Finais;

- Educação Inclusiva;

- Educação do Campo;

- Educação de Jovens e Adultos;

- Educação Integral;



- Gestão, Financiamento e Formação.

Cada  instituição  escolar  tem autonomia  e  potencial 

criativo para efetivar esse momento de discussão, podendo ser organizado por 

segmentos, por turnos, por grupos de trabalho, por escolas polos, ou de uma 

outra  forma,  desde  que  sejam  garantidas as  discussões.  Ressaltamos  que 

nestes dias a escola deverá também fazer a eleição de seus delegados, os 

quais representarão a escola no VI COMED.

 Essa  delegação,  composta  por  professores(as), 

pais/responsáveis,  alunos(as) e  funcionários(as),  será  designada  de  acordo 

com o número de alunos da escola (conforme planilha disponível na página da 

SMEd), sendo 70% das vagas para os trabalhadores em educação e 30% para 

estudantes/responsáveis.  O diretor da escola é delegado nato, ou seja, sua 

participação  já  está  garantida,  não  entrando  no  número  de  delegados.  As 

inscrições  deverão  ser  feitas  pelo  gestor  da  escola  ou  alguém  por  ele 

designado no site www.riogrande.rs.gov.br/smed do dia 20 de Junho até o dia 

20 de Julho de 2014. No momento da inscrição deverá ser indicada a sala 

temática que o delegado deverá participar.  

Todos os delegados possuem a responsabilidade de 

trazer para o  VI  COMED as principais ideias de sua comunidade escolar na 

temática que irão participar.

Aguardamos  a  todos  para  mais  esse  momento  de 

construção coletiva dos rumos da educação em nossa cidade.

SMEd


