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ATA da 43" Re un ião de 03 de Julho de  2019.
01.
0 se no auditório da Secretaria Regional de Joinville. situada à Rua nove de março. número;
03. {oitocentos e dezessete, no bairro Centro, nesta cidade. a quadra Lgésima terceira reunião do  Fórum! -- l
04. !Municipal  de Educação  de Jo invil le. Compareceram quinze integrantes, a Assesso ra Técnica do ! 1
05.
06. .Abe rtura da Re união : A reunião  iniciou , após as palavras da coordenadora do'o FME. a senhoraa,;
07. 'Brigida, que cumprimentou  os presentes e agradeceu a participação dos novos integrantes e'
OS. desejou  ó timo  t rabalho a todos.2- Justific at ivas de  Ausê nc ia : Just i f icaram ausência as senhora
09. Cecília Graciotto e Maria Lu iz,, de Andrade Ainorim. 3 -  Apr ovaç ão da Pauta :  A pau ta foi'
10. apro\ ada sena ressalvas. 4-  De ba te  e ap ro va çã o da  Ata  da  re união  de  dezo ito de  març o de i `
11. do is mil e  de ze nove : A ata foi  ene iada por e-mai l  e aprovada sem ressalvas. 5-  Info rme s: `
12. senhora Deni ie Aparecida da Si lva apresentou as co rrespondèncias recebidas, sendo a) IFS 5
13. comunica al teração  dos representantes no Fórum: b) Brígida Maria Erhardt  envia convi te - i  5
ler. Palestra Diáspora Africana e a Construção de Ident idade: o caso da família Cazumbá
15. (Recóncavo  da Bahia 1879 -- 2015): c) Brí",ida Maria Erhardt  envia convi te para
16. Catarinense de Educação  Especial : d)  Educação de Jovens e Adu ltos da Secretaria de Educação¡ 6
17. envia convi te para o  50  Seminário  da Educação  de Jovens e Adu l tos. e)  Francisca Nascimento 6
18. AAssociação de Bairros do  Adhemar Garcia cm. ia indicação  de membro titu lar para úitegrar o! 6
19. Fórum: f)  iMari  Celma Alves - Fórum envia convi te aos integrantes do Fórum para part icipar  doi 6
20 . evento : Encontro  Municipal  de Fortalecimento  da APP e do Conselho Escolar, realizado no dial 6
21. ¡31  de maio  às 19 horas no  ]cat ro  Juarez Machado : g)  Elisete - SINSEJ envia alteração dos 6
22. representes no Fórum. 6-  O rde m do Dia: 6.1 Foram apresentados os novos integrantes d !! 6

í 23. Fórum provenientes das entidades definidas na última reunião. conforme art igo sét imo do; 6
24. Regimento Interno as quais foram enviados oficio de solicitação de indicação de membros.! 6
23. Foram apresentados o representante das Associações de Bairros, (t itular) Adincia Gonçalves e as 6
26 -4 . (rep r es e ntan tes dos Trabalhadores em Educação/SINS13. (titular ) Flavia Aparecida VeiLga e
27. (suplente)  Jane Acácia Hertal Becker. Quanto a suplente da Associação de Bairros. estávamos: 7

aguardando a definição do representante da Associação de Moradores do Bairro Glória. 6.2 A 7.
92 . !senhora Brí`,ida. apresentou. confo rme Regimento Interno as atr ibu ições das Comissões 1:

30. Permanentes de Monito ramento e Mobilização e Divu lgação, assim como os nomes dos! 7-
31. inteu rantes de cada unia das comissões. Acrescentou os nomes dos novos representantes. sendo .
32. comissão de monitorame nto e siste ma tizaç ão : Vanessa Randig, Jairo Engstcr, Adinci 7(
33. Gonçalves e Ana Lúcia Mart ins e na  comissão de mobilização  e  divulgação : Flávia Aparecida 1 77
3-1. Veiga. Dalva Aparecida Moser. Vanilson Marcel ino Costa. Julcimara Trent ini, Sónia Paul,; i 7S
3S. Magali Larson. e Roselaine Pieira. 6 .3 A senhora Brigida colocou  aos presentes que no  ano de 7Ç
36. do is mil e dezenove estaríamos iniciando o processo de Avaliação do Plano Municipal de' 8U
37. Educação, com dados referentes ao  ano  de do is mil  e dezoi to . Info rmou  que de acordo  com a Lei 8i
M. do  Plano  Municipal de Educação  o Fórum part icipa na val idação  do  documento  e para tanto, r 82
39. const itui os grupos de trabalho. conforme cada seumento . 6.4 Foi apresentada a a`ertda de 83
40. trabalho para a consti tuição dos grupos que realizarão a avaliação do Plano Municipal de 84
41. Educação, considerando a necessidade de pelo  menos t rês integrantes em cada segmento . Sendo, 85
42. !Educação Infantil, dia seis de agosto: Flávia. Julcimara, Maele e Sonia Pereira: Ensino, -  L6
13 Fundamental . Alfabet ização. Termo Inte g al  e iDFB nos dias qu inze e vinte e sete de
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ATA da 43 '  Reunião  de 03 de Ju lho  de 2019 .
Jul inne. Vanilson. Dcisemara. Nélida. Sônia e lvunete: Ensino  Médio  nos dias vinte e do is e vinte¡
e seis de agosto : Jairo. Nc1 ida. Sônia e Marfa: Educação  Especial no  dia t reze de agosto : \élida.i
íSonia, Validirene. Dalva c Heloísa; Educação de Jovens e Adu l tos e Educação Protissiona1
ldcnico nos dias doze e dezessete de setembro : Nélida, Sônia, Dalva, Márcia, Dcisemara c
Fabiana; Ensino Superio r  nos dias dezesseis e dezoi to de setembro: Sônia Fachini. Brícida.

Fachini, Vanessa e 1erezinha e Financiamento no dia 26 de setembro: Vanessa. Rosanete el
Denise. 7 . Assuntos Gerais:  7 .1 ' \  coordenadora da Etapa da Educacão  infant i l  da BNCC em
Santa Catarina. Vanessa apresentou  o  movimento real izado  para a est rutu ração  do  Currícu lo d
Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território de Santa Catarina. Afirmou que o
documento foi encaminhado ao Conselho Estadual de Educação e a partir das alterações,
propostas seguirá para a aprovação. Explicou  que tìi ram mui tos movimentos. discussões. debates;
real izados para chegar a f inalização  do documento e fui  possível garanti r a part icipação efetivai
dos professo res. Lembrou  que os princípios e valores estabelecidos nas di ret rizes cu rr iculares!
nacionais para a educação  básica no rtearam a elaboração do  currícu lo , fazendo  deste documento ,
um diferencial em relaçào  a proposições sobre diversidade.
inclusão. 7 .2 A coordenadora Brígida realizou  a divu lgação do Edi tal de lançamento dos cu rsos,

que estariam sendo ofeitados1
tem Joinville. Info rmou  que os cu rsos ter iam início  no  dia vinte e nove de ju lho . com cem po is
cento  de bolsas e na modalidade presencial. So l ici tou  a divu lgação para os pro fesso res pelo
sistema de comunicação da Secretaria de Educação. 7.3 Foi comunicado aos presentes que
¡próxima reunião acontecerá no dia vinte e cinco de novembro. às quatorze horas. S.:
Ence rrame nto . As vinte ( to ras e dez minu tos encerrou-se a reunião  cu ja ata fo i lavrada por
Mari  Celma Matos Mart ins Alves e se aprovada, será assinada pelos presentes. Joinv i lle, t rês de;
ulhn de dois mil  e dezenove.

Brigida daria Erhardt-  i -
Vancssa Rcgina Melo  Randig-
Vanilson Marcel ino Costa-
Juleimara Trentini- e--
Fabina Langor-
Ivancte Maria Buf on de Souza-
iJulíane Edineia Rodrigues Ferrei ra'Richeski Pereira lonet-
DalvaApareci da Moser-
Sonia Terezinha Leadro Pau l-

élida Alves l loepers-
Alcx Bcllucco do Carmo-
Márcia Mar ia de Borba-
Flávia Aparecida Veiga-
Terezinha de Jesus dos Passos-

;Ana Karian Oliveira--Ana
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