CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE SUZANO
PAUTA DE REUNIÃO PLENÁRIA – 25.04.2018 – 13:30 h
•

Abertura com a Presidente do Conselho Municipal de Educação;

•

Justificativas e Renúncias;

•

Sobre a leitura de atas do mês de abril;

•

Apreciação dos encaminhamentos sobre a análise da prestação de contas do Programa
Nacional

de Apoio ao Transporte

Escolar

–

PNATE feitos

pela

Câmara

de

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;
•

Devolutivas e avaliações da participação do Conselho Municipal de Educação de Suzano
na Conferência Intermunicipal de Educação – Polo Suzano;

•

Ferramentas para construção de Plano de ações Prioritárias do Conselho Municipal de
Educação (como?, quem?, a partir de quando?, formato?);

•

Sobre data de corte nas matrículas (município x estado x particulares);

•

Ciranda para tratar da Base Nacional Comum Curricular – generalidades e Educação
Infantil, dia 24/05/2018 – manhã e tarde? Sugestões de mediadores?;

•

Fluxo de Trabalho e devolutiva de atividades das demais Câmaras;

•

Agendamento de data para estudo e aprovo da resolução que trata das matriculas na
Educação Infantil (____/05/2018);

•

Solicitação de reavaliação das datas das eleições de representatividades: a) de 27/04 as
08:00h para 18/05 – Eleição do segmento de apoio à inclusão de alunos com
necessidades

educacionais

especiais

–

Comissão:

Valdete,

Nadir

e

Karen

; b) de 04/05 ás 18h30 – Eleição do segmento representante de pais para 23/05 –
Comissão: Samantha, Regina e Adriana; c) de 07/05 às 16 h – Eleição do segmento
Escolas particulares e Conveniadas às 18h para 21/05 - Comissão Adriana, Valdete e
Rosa; d) 16/05 às 19h30 - Eleição do segmento EJA - Comissão Samantha, Valdete e
Karen;

•

Leitura e submissão dos relatórios de atividades do Conselho Municipal de Educação e da
Câmara de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb ao Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo;

•

Leitura de recebidos e emitidos do mês;

•

Calendário das próximas reuniões:

•

Câmara de Educação Básica: 02/05/18 às 13:30 horas;

•

Câmara de Normas e Planejamento: 08/05/18 às 08:30 horas;

•

Câmara de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB:

18/05/18 às

13:30horas;
•

Conselho Municipal de Educação: 30/05/ 2018 às 08:30 horas – alteração de
dia da semana em virtude da realização da Ciranda.

