SÍNTESE DA REUNIÃO DO CODIME
4 DE JULHO 2017 – 8h30min às 12h – Auditório da AMAVI
PAUTA
1 - Competência da Nutricionista no
Programa de Alimentação Escolar Coordenadora Pamela Medeiros Nutricionista de Ituporanga;

ENCAMINHAMENTOS
Falou da lei do surgimento da alimentação
escolar e funções da nutricionista. Dos
secretários surgiu a informação de que o
trabalho deve ser integrado com a saúde
através do PSE para pesos e medidas, que
a secretaria da agricultura e a EPAGRI
também é parceira no levantamento da
agricultura familiar e organização da
mesma. A Coordenadora geral Cátia frisou
a importância de se repensar os próximos
concursos de nutricionista promovido pelas
prefeituras afim de que a carga horária e
funções
específicas
da
lei
sejam
respeitadas nos editais. Mas que os
municípios não conseguem absorver todos
os gastos já que os recursos provindos do
governo
federal
são
de
caráter
complementar, sendo assim um grande
custo a prefeitura.

2 - Estudo da Avaliação do Ensino Discussão a cerca da avaliação se seria ou
Aprendizagem - Portaria da SED; não implantada.na regional. Viu-se que os
municípios têm autonomia para fazerem
suas próprias avaliações, que não precisam
seguir a indicada pelo estado, visto que não
é considerada apropriada a nossa
realidade. Cada município ficou de analisar
em seu município a resolução da avaliação
vigente em âmbito escolar e ver a
possibilidade de extinção dos exames
finais, para garantia dos duzentos dias
letivos e aprimorar a recuperação paralela.
Para um posterior debate com a assessoria
da AMAVI para o município que precisarem
3 - Apreciação da Minuta Decreto
Aplicação da Hora Atividade;

A minuta da hora atividade foi discutida
amplamente pela assessora Tânia, o
Jurídico da AMAVI, em conjunto com outros
profissionais elaboram a minuta para que

as necessidades dos municípios ficassem
atendidas,
visto
que
deverá
ser
implementada por todos os municípios.
4 - Projeto de Lei Gestão Democrática A gestão
democrática
deverá
ser
para cumprimento da Meta 19 do PME;
implantada em todos os municípios da
AMAVI para o ano de 2018 conforme
resolução do Movimento todos pela
Educação. Nesta para se candidatar a
diretor, o profissional precisa ter curso na
área de gestão escolar. Este deverá ser
oferecido para os que tiverem interesse na
vaga.
5 - EducaCIM - Relatório de Avaliações Orientou-se da importância de se dar tempo
2º bimestre, Censo Escolar
aos analistas para que efetivem de forma
competente as ações do EDUCACIM, e
censo escolar atenção a correção dos
dados informados.
6 - Informes da Assessoria Educacional,
Plano de Carreira e Monitoramento dos
PMEs, Curso Proposta Curricular e
Conselheiros do FUNDEB;

Plano de carreira – secretários ainda estão
sem senhas nos seguintes municípios:
Dona
Ema,
Lontras,
Agrolandia,
Petrolandia, ituporanga, Vitor Meireles, Rio
do Campo, Rio do Oeste, Chapadão do
Lageado, Pouso redondo, santa Terezinha,
Presidente Nereu, Ibirama.
Curso Proposta Curricular – Definição
dos locais e horários, a assessora Tânia
entregou aos municípios participantes desta
etapa
uma
tabela
contendo
toda
programação.
Monitoramento dos PMEs – Programação
do seminário de avaliação dos planos.
Metas a serem cumpridas, mas há restrição
de recursos.

7 - Informes gerais de interesse dos
municípios e do Conselho.

Cursos do IFC – confirmação de alguns
municípios.
Formação de julho para professores.
Palestra educação infantil FREIAVI – dia 10
de julho no parque Universitário - mobilizar
todos os professores.

Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença.

Rio do Sul, 4 de abril de 2017.
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