PLANO ANUAL DE TRABALHO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME) - 2021
SÃO JOAQUIM3 DA BARRA-SP
,
Elaborar e aprovar o Plano de Trabalho do CME para 2021
Analisar o Calendário Escolar para o Ano Letivo de 2021(alteração/pandemia)
Definir as datas para a elaboração do Calendário do CME/ 2021

AÇÕES
reunião ordinária

DATAS/PRAZOS
28/01/2021

Avaliar e fiscalizar as medidas de segurança sanitária na volta as aulas
presenciais-(Protocolos Sanitários)

reunião ordinária

25/03/2021

reunião extraordinária

29/04/2021

reunião ordinária

25/05/2021

reunião ordinária

28/07/2021

Diagnosticar a realidade educacional do Município através de visitas nas
Ues de Educação Infantil e Fundamental l
Elaborar "Termo de Visita"/formar comissão/agendar visitas
Analisar e elaborar questionário para avaliação do Plano Gestor e PPPs das
Ues municipais
Inteirar-se, analisar e propor critérios pedagógicos para correção de defasa
gem de aprendizagem/idade/(etapa-ano)-considerando o ensino em tempos
de pandemia
Acompanhar as medidas mitigadoras do impacto sobre a aprendizagem

(participação de coordenadores pedagógicos)

Elaborar questionário para coord. Pedagógico/diretor/professor
Definir datas e comissões para visitar as Ues
Analisar e fiscalisar a execução orçamentária do Município(recursos desti
nados à Educação) (aplicação dos 25%)

reunião extraordinária

26/08/2021

Realizar capacitação para os conselheiros(on line ou presencial)
(com participação do conselheiros do CAE e CACS-FUNDEB)

curso de capacitação

15/09/2021

reunião ordinária

21/10/2021

Analisar as respostas obtidas com os questionários de avaliação dos Planos
Gestores e PPPs
Compilar os dados obtidos com questionários de visitas às Ues

Acompanhar a tranferência e a aplicação dos recursos do FUNDEB

reunião extraordinária

25/11/2021

(Participação da Presidente do FUNDEB-Profª
Vânia Crotti e da Assessora Técnica da Educ.
do Município Profª Cristiani M. Vogt)

Participar da elaboração do Calendário Escolar para o Ano Letivo de 2022
Avaliar e elaborar relatório das atividades do CME no ano de 2021
Estudar e relatar matérias que lhe forem atribuídas
Deliberar sobre assuntos encaminhados à apreciação do Conselho
Publicar os atos do Conselho

reunião ordinária

09/12/2021

nas reuniões ordinárias ou extraordinárias
(sempre que solicitado e/ou necessário)

durante todo ano

Site da Prefeitura
(Diário Oficial e página da Educação)

durante todo ano

