CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SUZANO
PAUTA DE REUNIÃO PLENÁRIA – 29.03.2018 – 08:30H

•

Abertura com a Presidente do Conselho Municipal de Educação;

•

Agenda de reunião extraordinária ____/04/2018;

• Leitura, análise e aprovo da ata da reunião do dia 07/02/18;
• Denúncias registradas no período;
•

Devolutiva de ofícios expedidos e compartilhamento de ofícios recebidos;

• Encaminhamentos para as indicações de representantes de 1) Secretaria Municipal de
Educação; 2) Educação Básica pública secundaristas;
• Encaminhamentos para as eleições pelo sindicato dos segmentos de 1) professores em
exercício na Educação Infantil; 2) professor em exercício no Ensino Fundamental (suplente);
3) servidores técnico-administrativos;
• Encaminhamentos para as eleições feitas por esse colegiado dos segmentos de 1) pais de
educandos do Ensino Fundamental; 2) representantes do setor de apoio à inclusão de
educandos com deficiências de diferentes ordens ou altas habilidades; 3) entidades
conveniadas com a área educacional do poder público municipal; 4) Estudantes da Educação
de Jovens e Adultos;
• Designação de comissões eleitorais (02) e datas das eleições;
• Sobre a assiduidade dos conselheiros aos compromissos assumidos;
• Sobre a indicação de 02 conselheiros para representarem o Conselho Municipal de Educação
como delegados na Conferência Intermunicipal de Educação;
• Devolutiva das atividades de representatividade no Fórum Municipal de Educação
(conselheiros Alexandre e Cícero);
• Devolutiva do Encontro no Conselho Municipal de Educação de São Paulo (conselheiro Alexandre);
• Fluxo de trabalho e devolutiva de atividade das Câmaras;
• Presidências das Câmaras de Educação Básica e Normas;
•

Questionamentos à Secretaria Municipal de Educação de porque os ofícios do mês não foram
respondidos dentro do prazo legal;

•

Sobre os inúmeros problemas com o transporte escolar relatados no município (observação do
conselheiro Cícero);
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•

Sobre problemas recorrentes com a escola bilingue;

•

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

•

Sobre encontro em São Bernardo do Campo em 06.04.2018 para discutir a Base Nacional Comum
Curricular (três conselheiros);

•

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

•

Ciranda para tratar da Base Nacional Comum Nacional – generalidades e Educação Infantil, data
____/05/2018;

•

Agenda de conversa presencial com o Senhor Secretário Municipal de Educação;

•

Assuntos correlatos propostos por conselheiros presentes;

• Data da próxima reunião – CME 25/04/ 2018 às 13:30 horas;
• Reunião Câm. Educação Básica 04/04/18 às 13:30h;
• Reunião Câm. De Normas 10/04/18 às 13:30 h;
• Reunião Câm. FUNDEB 20/04/18 às 13:30h.
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