SÍNTESE DA REUNIÃO DO CODIME
4 DE ABRIL 2017 – 8h30min às 12h – Auditório da AMAVI
PAUTA

ENCAMINHAMENTOS

– Recepção

Presidente Catia iniciou a reunião com a
mensagem “O Ato de Educar” (Patricia Fontes
adaptado por Regina Gregório).
Somos eternos educadores, pois tudo vale a pena
pelos nossos educandos.
Passou-se à pauta do dia.
Foi sugerido formar grupos de Whatsapp para
sugerir temas para a reunião do CODIME.

1-

Curso

Curricular

Implementação

da

Proposta todos os 28 municípios aderiram.
Início em 22/02/2017.
27 e 28/04/2017 (2ª e 3ª feira – 27 à noite e 28 o
dia inteiro) – para Secretários e Coordenadores
Pedagógicos – carga horária 12 horas = SENAC
= Rio do Sul.17, 18 e 19/05/2017 Coordenadores
Pedagógicos 24 horas. SENAC dia 15 à noite e
dois dias inteiros (18 e 19) trabalho para
implementar a Proposta Curricular.Capacitar
professores

das

séries

finais

do

Ensino

Fundamental.
Professores de Língua Portuguesa e as demais
disciplinas

por

área.

Só

participam

os

professores das séries iniciais nas disciplinas de
Artes, Educação Física, Ensino Religioso e
Língua

Estrangeira.

AEE

e

2º

ProfessoresEducação Infantil – serão feitas as
capacitações por polos.1-Ensino Fundamental

séries iniciais – capacitação nos polos por
jornadas

Julho/2017

Polo

a

definir

Fevereiro/2018 = Polo a definir 2018
definirCurso

Implementação

da

a

Proposta

Curricular Sugestão: Os municípios com Ensino
Fundamental séries iniciais – fazer todo em 2017
e

Educação

Infantil

concomitantemente.

Dificuldade: com a Educação Infantil nas
Creches para capacitar os profissionais.Trazer os
professores

efetivos

e

coordenadores

pedagógicos. Fará o repasse aos ACT’s.
4-Orientações da DIVAPE sobre a
Oficina para reformulação dos
Planos de Carreira do Magistério Professor Elson Quil Cardozo Técnico do MEC;

Professor Elson Cardozo – representante do
MEC para auxiliar no Plano Municipal de
Educação

e

consequentemente

o

Plano

Municipal de Carreira do Ensino.Adesão dos
municípios para ter assistência técnica do MEC
ligados ao PAR e FNDE, ideia é formar um
Sistema de Educação (ações incorporadas para
implementação dos projetos).Enquanto MEC –
formação

em

duas

etapas

do

Plano

de

Carreira:Diagnóstico de situação do município;
Sistema online para registrar o Plano de Carreira
e formular uma minuta com direcionamento
nacional (reformular, adequar à legislação,
diretrizes).Comissão para reformular o Plano de
Carreira Municipal – 2 técnicos e Secretário de
Educação.Auxílio

individualizado

nos

municípios, agendado anteriormente. Reunião na
UCAVI para explicar aos vereadores.Modelo:
site

do

MEC

=

www.planodecarreira.mec.gov.br–

Diretoria

DIVAP criou site para auxiliar os municípios
com todas as informações para reelaborar os
Planos

de

Carreiras.Cuidado

com

as

terceirizações dos Planos que não estão de
acordo com a realidade do município.Assinar
termo de adesão com o MEC, será enviado pela
Tânia,

deverá

ser

assinado,

digitalizado

(scaneado), devolver à Tânia para enviar ao
MEC. Quem vai ser capacitado? Educação,
contador,

RH

(duas

pessoas

+

secretário).Agendamento com a AMAVI em 2
dias (3ª e 6ª feiras) para trabalhar o diagnóstico –
Planilhas

de

atividade

(Linux/calc(Windows/excel) – Orientações sobre
profissionais

contratados

pela

educação

(professor), mas não está em sala de aula.
Planilha do financeiro para VAA (valor aluno
ano) por estado 3.343,15 aa na Educação Básica
em Santa Catarina.Tabelas com simulação para
verificar o que é atual e para 10 anos, com todas
as informações de pessoal e perspectivas de
gastos.Tabelas com simulação para verificar o
que é atual e para 10 anos, com todas as
informações de pessoal e perspectivas de gastos.

3 - EducaCIM: Assessoria Educacional/

ERNANI e JARIEL: EducaCIM: Informação

EducaCIM:

diária.Portal: Analista com senha própria –

a- Apresentação do Portal relatórios de

alguém competente

acompanhamentos dos dados inseridos pelos

Professores com senha (azul) informações dos

professores;

professores Aluno com senha (versão

b- Relatórios Gerencias do

online).Adaptação Caderno e informação digital

EducaCIM:totalização de alunos transporte

(início)Informação digitalEditar o Plano

escolar, total de matriculas/unidade, total

Pedagógico

aluno por docente;

Especificar no Plano de Aula Calendário
Escolar/hora aula trabalhada Presença e falta
(informação sobreacontecimento esporádico,
saídas ou chegadas tardias).Banco de materiais,
recados.Sugestões: Orientador Pedagógico
acrescentar seu parecer no plano do
professor.Dúvidas sobre avaliação, teremos que
estudar em conjunto. EducaCIM gestão = senha
própria EducaCIM Transporte escolar Plano de
aula Chamada Avaliação/registrosTempo no
caderno digital – habito e rapidez Tempo integral
cuidado com o que real

5 - Apresentação Sistema LIVOX para alunos com necessidades
especiais - Andre Fialho;

LIVOX – liberdade em voz alta
Professor Dalmir – Representante da Federação
das APAEs
Livox – software instalado num tablete –
ferramenta de comunicação para a alfabetização
(inclusão).
deficiência.

Se

ajusta

de

acordo

com

a

Informações na internet. Foi deixado contato
para que cada município interessado entre em
contato com o representante do LIVOX.
6 - Informes da Assessoria
Educacional;

Tânia – XVI Fórum da UndimeParticipação de
todos os secretários. É importante irem nas
promoções da Undime.Informar frequência do
Bolsa Família.03 e 04/05 – VII Seminário
Estadual de Sistemas do Ensino de Santa
Catarina – inscrições gratuitas, será realizado no
Parque Universitário UNIDAVI em Rio do Sul.

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

Assessora dos Plano Municipal de Educação pelo
Mec Marcia Dalcanale

repasse de orientações

.Em 2016 devido a mudanças do MEC e dos
municípios

não

houve

acompanhamento.Monitoramento
acompanhamento dos Planos somente retomado
em

2017.O

MEC

vai

solicitar:Diagnóstico

10/04/2017.Encontro por Polos sobre todos os
itens já realizados e daquilo que está faltando.
Polos: 26/04 – Taió – 8:00h às 12:00h- 27/04 –
Ibirama - 8:00h às 12:00h 10/05 – Rio do Sul 8:00h às 12:00h- 11/05 – Ituporanga - 8:00h às
12:00h
Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença.
Rio do Sul, 4 de abril de 2017.
Catia Marangoni Geremias
COORDENADOR DO CODIME

Leonir Padoin
SECRETÁRIO DO CODIME

