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 VII Conferência Municipal de Educação – AC M E  v e r s a r á  s o b r e  o  t e m a :  “A 
consolidação do Sistema Municipal de 

Educação – SME e o Plano Municipal de Educação – PME: 
monitoramento, avaliação e proposição de polí�cas para 
a garan�a do direito à educação de qualidade social, 
pública, gratuita e laica”, com a finalidade de acompanhar 
e avaliar a execução das polí�cas educacionais 
desenvolvidas no contexto do Plano municipal de 
Educação, face a um cenário de reformas profundas na 
educação nacional, com seus desdobramentos sobre 
polí�cas estaduais e municipais, por se tratar do território 
onde os munícipes sentem mais diretamente esses 
impactos.

Assim, a VII CME se reveste de um significado 
especial, na medida em que todos são incumbidos a refle�r 
– com responsabilidade social- sobre os rumos da 
educação municipal, que sofre, inequivocamente, os 
reflexos das reformas em curso no Estado brasileiro.

Nesse contexto, o Plano Municipal de Educação 
passa ser o objeto de atenção especial, haja vista que a Lei 
Municipal estabelece que a Conferência de Educação será 
o espaço legí�mo para monitoramento e avaliação dos 
cumprimentos de suas metas e estratégias para o 
fortalecimento da gestão democrá�ca e par�cipa�va.

Por esse mo�vo, conclamamos todos os cidadãos 
de Ananindeua a se envolverem diretamente nessa 
construção para que possamos realizar mais uma 
Conferência Municipal de Educação.

GERAL:
Ÿ Monitorar e avaliar o cumprimento do PME, corpo da 

Lei, metas e estratégias, propor polí�cas e ações e 
indicar responsabilidades, corresponsabilidades, 
atribuições concorrentes,  complementares e 
colabora�vas entre os entes federa�vos e os sistemas 
de educação.

 ESPECÍFICOS:
Ÿ Acompanhar e avaliar as deliberações da VII 

Conferência Municipal de Educação, procedendo às 
atualizações necessárias para o aprimoramento da 
polí�ca municipal de educação;

Ÿ Monitorar e avaliar a implementação do PME, com 
destaque específico ao cumprimento das metas e 
estratégias, sem prescindir de uma análise global 
desse documento, indicando ações no sentido de 
promover avanços nas políticas educacionais; 

Ÿ Eleger Delegados para a Etapa Estadual da 
CONAE 2018.

APRESENTAÇÃO

I – O PME na ar�culação do SME: ins�tuição, 
democra�zação, cooperação federa�va, regime de 
colaboração, avaliação e regulação da educação;
 II – PME e SME: qualidade, avaliação e regulação 
das polí�cas educacionais;
 III – PME e SME e gestão democrá�ca: par�cipação 
popular e controle social;
 IV – PME, SME e democra�zação da educação: 
acesso, permanência e gestão;
 V – PME, SME, educação e diversidade: 
democra�zação, direitos humanos, jus�ça social e 
inclusão;
 VI – PME, SME e polí�cas intersetoriais de 
desenvolvimento e educação: cultura, ciência, trabalho, 
meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação;
 VII – PME, SME e valorização dos profissionais da 
educação: formação, carreira, remuneração e condições de 
trabalho e saúde; e
 VIII – PME, SME e financiamento da educação: 
gestão, transparência e controle social.

Ÿ Educação Infan�l;
Ÿ Ensino Fundamental;
Ÿ Ensino Médio, Educação Profissional/Tecnológica e 

Educação Superior;
Ÿ Inclusão e Diversidade: Educação Especial/Educação de 

Jovens e Adultos(EJA);
Ÿ Gestão Democrá�ca e Financiamento; 
Ÿ Formação e Valorização dos Profissionais da Educação.

Ÿ 1º DIA 30/11/2017
13h – Credenciamento
15h – Aprovação do Regimento Interno
15h:30 – Apresentação Cultural
16h:30 –Solenidade de Abertura
18h –Conferência de Abertura: “A BNCC: O que muda na 
Formação e na Prá�ca Pedagógica dos Educadores da 
Educação Básica”. (Prof.ª Dr.ª Verônica Gesser –Vice 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Vale do Itajaí - UNIVALI – Rio 
Grande do Sul/RS) 
19h - Encerramento

Ÿ 2º DIA  01/12/2017
8h – Programação Cultural (PROMUSES/SEMED)
8h30 – Grupos de Trabalho/Plenária de Eixo 
12h30 – Intervalo (almoço)
14h – Plenária final – Coordenador: Prof. Dr. Alberto 
Damasceno (UFPA)
17h –Eleição de Delegados para Etapas Estadual da 
CONAE/CONAPE 2018  
18h – Encerramento 
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