MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME - 2017
CHEK LIST – PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: Vera Cruz do Oeste
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Denize Soutier Chiqueti
1 - Situação atual do município com relação aos Dirigentes Municipais e Comissão
Coordenadora responsável pelo processo de monitoramento e avaliação do Plano
Municipal de Educação. (Sim ou Não)
De 2016 para 2017 houve troca de:
Prefeito

Secretário de Educação Comissão Coordenadora do PME

Sim

Sim

Sim

2 – Com relação a composição da Comissão Coordenadora responsável pelo processo
de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação.
De 2016 para 2017 houve troca
de: (Marcar X)
Comissão
Coordenadora
inteira

Ações previstas ou realizadas

Componentes Ato de Nomeação/ Formação teórica para
da
Comissão Portaria (Citar nº)
realização das demandas
Coordenadora
referentes
ao
PME
(descrever)

Sim

Decreto
Sim

Reuniões de formações no
ano de 2016, prevista o
primeiro encontro com a
comissão e reunião no NRE
para
formação
de
preenchimento.
Abril: Reunião com a
equipe para início dos
trabalhos de 2017.
Prevista
para
segunda
quinzena de maio de 2017
formação de 8h com
AETécnico do NRE Sandra

3 – Referente a Agenda de Trabalho relacionar o quantitativo de ações previstas e
executadas. Para as não executadas informar as estratégias para viabilizarem suas
respectivas conclusões.
Ações Previstas Ações
Executadas

Informações sobre a previsão de conclusão
das ações pendentes

28

Todas as ações pendentes com projeção de prazo,
copiar da agenda e colar aqui com previsão de
prazo para execução

4 – Referente ao Relatório de Monitoramento relacionar as ações que foram realizadas
e eventuais dificuldades encontradas.
Produziu
Relatório
de Tornou
o
Monitoramento em 2016? público?

documento Informações
e/ou
encontradas

Não

relatório e Secretaria de Educação
pagina da ficou sem secretaria e isso
resultou na não efetivação
do trabalho

Não (fazer
publicar na
prefeitura)

adicionais
dificuldades

5 – Alguns municípios deveriam ter realizado a primeira Avaliação do PME em 2016, se
for o seu caso, relacione as ações que foram realizadas para a avaliação do PME e
eventuais dificuldades encontradas.
Foi elaborado o Foi
realizada
a Alterou a Lei do Dificuldades
Documento
de consulta
Pública PME com emissão encontradas
Avaliação do Plano com a Sociedade? de Nota Técnica?
Municipal
de
Educação – versão
preliminar?
Não
Não

Em elaboração

Conferencia
Municipal
Prevista
para 2017

