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ATA DA REUNIÂO COM OS MEMBROS DO CON§ELHO MUNICIPAL DE

EDUCAçÃo E COMTSSÃO DO PLANO MUNtCtpAL DE EDUCAÇÃO-PME

PARA ELABORAçÃO DO RELATORTO DE MONTTORAMENTO E

AVALIAçÃO oO PME DE GUAPOREMA-PR. Aos vinte e dois dias do mês de

nbvembro de dois mil e vinte um (22t11t2021), em uma das salas da Secretaria

Municipal de Educaçâo, Cultura e Esporte, ás treze horas e trinta minutos,

aconteceu a primeira reunião de avaliação e monítoramento do Plano Municipal

de Educação- PME decênio 2A15-2A25. Foram convocados para este encontro

os membros do Conselho Municipal de Educação, Equipe Técnica e Comissão

Coordenadora do PME. A secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Tatiane Graciele Caetano Campos deu início a reunião cumprimentando e

agradecendo a presença de todos, destacando a importância de

acompanharmos a aplicação das metas e estratégias do PME 2015-2025. Em

seguida foram disponibilizados aos presentes, o relatório de monitoramento e

avaliação de dois mil e vinte. Dando sequência a senhora Tatiane, fez leitura do

Relatório de Avalição do Plano (PME), que por não ter ocorrido alterações dos

dados estatísticos do IPARDES, do IDEB e do PAR 4- SIMIEC de 2019, não

sofreu mudanças significativas em sua estrutura, ou seja, alteração de

estratégias. Ao analisarmos o PME 2015-2a25, observamos que foram

alcançadas muitas das metas propostas, porém algumas das metas não foram

alcançadas, por motivo da falta de recursos e ou profissionais qualificados para

a funçâo, como no caso da inclusão da Educação Especial em salas regulares

de ensino e a inclusão digital que observamos também na pandemia da covid-

19, sem mais, o mesmo, foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Nada

mais havendo para o momento, eu Eliana de Oliveira lavrei a presente Ata que

foi lida, aprovada e assinada por mim e pelos demais presentes
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