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Apresentação
É tempo de avaliar os planos decenais de educação, suas diretrizes, metas e
estratégias! O Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei Federal n.º
13.005/2014, com vigência até o ano de 2024, é o epicentro das políticas
educacionais. A partir dele, foram construídos os planos decenais dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, no ano de 2015, em consonância com a política
educacional que definiu metas coletivas para serem alcançadas com o intuito de
promover uma educação pública de qualidade.
Nessa perspectiva, os Fóruns de Educação foram criados com o objetivo de
coordenar as Conferências Municipais de Educação, sendo mais um mecanismo de
gestão democrática, caracterizado como um espaço de interlocução entre a
sociedade civil e o Estado. O Fórum Nacional de Educação (FNE), criado pela
Portaria do Ministério da Educação n.º 1.407/2010 e instituído por lei, com a
aprovação do Plano Nacional de Educação, em 2014, possui caráter permanente e
é fruto de uma "reivindicação histórica da comunidade educacional e de deliberação
da Conferência Nacional de Educação (Conae 2010)” (BRASIL, 2021).
O Fórum Permanente Municipal de Educação de Cachoeira do Sul (FME) foi
criado pelo Decreto Municipal n.º 11/2017, com o objetivo de coordenar as
conferências municipais de educação, e também, acompanhar a implementação do
Plano Municipal de Educação. A primeira Conferência Municipal de Educação,
organizada pelo presente FME, foi realizada no ano de 2018, sendo que em 2013,
foi criado por meio do Decreto Municipal n.º 44, o Fórum Municipal de Educação
com a atribuição de convocar, organizar e coordenar a Conferência Municipal de
Educação, etapa preparatória da II Conferência Nacional de Educação. Nesta
Conferência Municipal de Educação foram feitas as contribuições para a elaboração
do Plano Nacional de Educação (PNE/2014).
Dessa maneira, com caráter permanente, o Fórum Municipal de Educação
(FME), criado em 2017, teve seus representantes atualizados em agosto de 2021 e,
a partir de então foram eleitos, por aclamação, a Coordenadora Geral e as
Coordenadoras das Comissões Permanentes, que em seguida, mobilizaram todos
os segmentos para o planejamento e a realização da II Conferência Municipal de
Educação, etapa preparatória da IV Conae 2022, com a temática “Inclusão,
equidade e qualidade: compromisso com a educação brasileira”.

Assim, mediante o engajamento dos integrantes do FME, a II Conferência
Municipal de Educação de Cachoeira do Sul foi realizada, no formato virtual,
cumprindo com os seus objetivos de estudar, analisar e debater o Documento
Referência da Conae 2022, como também, acompanhar a implementação e a
evolução das metas do Plano Municipal de Educação, sendo um espaço
democrático, aberto e de diálogos.
Contudo, o presente relatório tem por objetivo sistematizar o processo de
discussão e reflexões que emergiram da II Conferência Municipal de Educação de
Cachoeira do Sul, apresentando a organização, divulgação e realização das suas
fases (Abertura, Acolhida e Roda de Conversa, Salas Virtuais, Escolha dos
Delegados, Plenária Final e Avaliação do PME), como também, as propostas de
emendas ao Documento Referência, em cada um dos três eixos.
È importante agradecer às comissões permanentes, ao Colégio Marista
Roque, ao Colégio Totem, pelo apoio na transmissão virtual do evento, ao Conselho
Municipal de Educação, pela parceria e a Secretaria Municipal de Educação, pela
valorização do Fórum Permanente Municipal de Educação, como importante espaço
de diálogo na conjuntura da gestão educacional. Espera-se que os mecanismos de
gestão democrática sejam cada vez mais fortalecidos para que possamos construir,
de forma participativa, uma educação pública inclusiva, com equidade e qualidade
social.
Carla da Luz Zinn
Coordenadora Geral do FME

1. Histórico
O Fórum Permanente Municipal de Educação de Cachoeira do Sul/RS- FME,
criado pelo Decreto Municipal n.º 11/2017 foi reorganizado em agosto de 2021, com
o intuito de atualizar a composição de membros titulares e suplentes, bem como
para proceder a escolha dos coordenadores: geral e das comissões permanentes.
Dessa maneira, a partir da atualização dos membros e da escolha dos
coordenadores, iniciou-se, ainda em agosto do corrente ano, o planejamento para a
realização da etapa municipal da Conae 2022, ficando definida a parceria com o
Conselho Municipal de Educação e com a Secretaria Municipal de Educação para a
realização do evento.
O formato da realização da conferência, também foi definido, atendendo as
orientações do Fórum Nacional de Educação, que recomendou o formato virtual.
Sendo assim, a etapa municipal da Conae 2022, em Cachoeira do Sul, foi realizada
pelo Canal do YouTube do FME e em videoconferências no Google Meet.
2. Divulgação
A divulgação da II Conferência Municipal de Educação foi coordenada pela
Comissão Permanente de Mobilização e Divulgação e teve início no dia 18 de
agosto, por meio das redes sociais. A abertura da Conferência foi realizada em
evento conjunto com o Conselho Municipal de Educação, que realizou o X Fórum
em comemoração ao seu 33º aniversário. O card de divulgação do momento, o link
de inscrição e o link de acesso ao Canal do YouTube foram divulgados na página do
Facebook do CME e do FME, além dos grupos de WhatsApp.
No mês de setembro, o Fórum Permanente Municipal de Educação realizou o
planejamento das próximas fases da II Conferência Municipal de Educação e, em 29
de setembro, a programação foi fechada e deu-se início ao processo de mobilização
e divulgação do evento. As peças de divulgação foram criadas pela Coordenadora
Geral do FME, Profª Carla da Luz Zinn e a Comissão de Mobilização e Divulgação,
coordenada pela Profª Ani Maria Garske Frey, organizou camisetas e máscaras
com a logomarca do FME.
Assim, a partir do dia 30 de setembro foram realizadas diferentes ações para
a mobilização dos profissionais da educação e comunidade em geral para a

participação na II Conferência Municipal de Educação. As ações de mobilização e
divulgação foram:
- elaboração de ofício com informações sobre o FME e a II Conferência
Municipal de Educação;
- entrega dos ofícios nas escolas, órgãos e instituições educacionais;
- elaboração e envio de e-mails com a divulgação do evento;
- entrevista para a TV Cachoeira, jornais e rádio;
- participação em reuniões com os gestores das escolas municipais de
educação infantil e ensino fundamental;
- divulgação nas redes sociais (Páginas do Facebook do FME, CME, SMEd
e Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul);
-

divulgação em grupos de WhatsApp;

- divulgação no Observatório da Educação Municipal de Educação
(OBEMCS).
3. II Conferência Municipal de Educação
A II Conferência Municipal de Educação, cuja abertura foi realizada em 25 de
agosto de 2021, em evento conjunto com o Conselho Municipal de Educação, teve
continuidade nos dias 27 e 28 de outubro, de forma on-line, devido a pandemia da
COVID-19. Um terceiro momento, de avaliação do Plano Municipal de Educação
aconteceu no dia 24 de novembro de 2021.
O momento de abertura foi realizado com o intuito de discutir a temática
central da Conferência Nacional de Educação - CONAE 2022, na perspectiva da
educação municipal com inclusão, equidade e qualidade social. Para contribuir com
o debate participaram do momento, autoridades educacionais do município, a
Secretária Municipal de Educação e Vice-Prefeita, Profª Angela Schumacher Schuh,
a Presidente do Conselho Municipal de Educação, Profª Fabiana Bulsing dos
Santos e a Coordenadora Geral do Fórum Permanente Municipal de Educação,
Profª Ma. Carla da Luz Zinn. Na sequência, a abordagem da temática foi conduzida
pela Profª Dra. Marilene Gabriel Dalla Corte, da UFSM e pela Profª Ma. Fabiane
Bitello Pedro, coordenadora da UNCME/RS.
Nessa

perspectiva,

a

II

Conferência

Municipal

de

Educação teve

continuidade, no dia 27 de outubro, às 8h30min, com a realização de um momento
cultural, apresentado no formato de vídeo, pelos estudantes da Escola Especial

Ponche Verde - Apae Cachoeira do Sul. Em seguida, houve a fala das seguintes
autoridades do âmbito educacional: coordenadora geral do Fórum Municipal de
Educação, Carla da Luz Zinn; presidente do Conselho Municipal de Educação,
Fabiana Bulsing; coordenadora da 24ª Coordenadoria Regional de Educação,
Elaine Dalcin e Secretária Municipal de Educação, Angela Schumacher Schuh. Na
ocasião, todas fizeram destaque sobre a importância do evento para, de maneira
democrática, dialogar e debater sobre a educação nacional e municipal.
Logo

após,

foi

apresentado

pela

coordenadora

da

comissão

de

monitoramento e sistematização, Jaqueline Quandt, o Regimento Interno da
conferência para a análise e a aprovação, sendo a única alteração feita a data do
momento da Avaliação do Plano Municipal de Educação, última fase da conferência,
que foi alterada do dia 25 de novembro, para o dia 24 de novembro.
Em seguida, deu-se início a Roda de Conversa, intitulada “Educação políticas e desafios no contexto atual”, como introdução a discussão dos eixos do
Documento Referência da CONAE 2022. O momento, mediado pela coordenadora
geral do FME, Prof.ª Ma. Carla da Luz Zinn, contou com a participação da
Promotora de Justiça Rosangela Corrêa da Rosa, da Promotoria Regional de
Educação, que trouxe uma fala sobre o Eixo I: PNE 2014-2034: avaliação das
diretrizes e metas; da Profª. Esp. Mara Rebelo, Vice- coordenadora da Undime/RS
e Secretária de Educação, do município de Santiago, que falou sobre o Eixo III:
Criação do SNE: avaliação da legislação inerente e do modelo em construção, e por
fim, a Prof.ª Dra. Andrelisa Goulart de Mello, pesquisadora do Grupo de Estudos e
Pesquisas Ellos, da UFSM, tratou sobre o Eixo II: Uma escola para o futuro tecnologia e conectividade a serviço da educação.
No turno da tarde, deu-se início às discussões aprofundadas sobre cada eixo
e subeixos, nas salas virtuais, que foram organizadas para proporcionar a análise e
o debate do Documento Referência da Conae 2022. Cada sala virtual contou com
um professor especialista na temática de cada eixo e com um coordenador de sala,
para auxiliar no processo de análise e da proposição de emendas ao texto do
documento.
A sala virtual do Eixo I contou com a participação da Profª Ma. Patrícia
Macedo Hiores, conselheira do CME de Cachoeira do Sul e professora da EMEI
Sonho Meu; já a sala virtual do Eixo II, que foi realizada no dia 28 de outubro, pela
manhã, contou com a contribuição da Prof. Me. David Jorge Rodrigues Hatsek,

doutorando em Educação pela PUC/RS e o eixo III foi conduzido, no turno da tarde,
pela Profª Ma. Silvana Tres Cichelero, professora da CESURG e pesquisadora do
GEPe Redes/UFSM. Os coordenadores de salas foram, respectivamente, a Profª
Ma. Mirian Hettwer, a Profª Esp. Jaqueline de Freitas Quandt e a Profª Esp. Daniela
Brum, todas integrantes do Fórum Permanente Municipal de Educação.
Nas salas virtuais, foi possível realizar as plenárias de eixo com a proposição
das seguintes emendas, de acordo com cada eixo:

Eixo 1. O PNE 2024 – 2034: avaliação das diretrizes e metas

I - Evolução das Políticas Educacionais de 2018 a 2022 – Avaliação da
evolução das Políticas Públicas, no âmbito da Educação, desde a realização
da última CONAE (2018) até 2022;
II. O Plano Nacional de Educação 2014 – 2024 - Avaliação diagnóstica
sobre as 10 Diretrizes e 20 metas estabelecidas, atualização sobre as
atuais demandas;
III. O PNE 2024 – 2034 e a valorização dos profissionais da Educação:
formação, carreira, remuneração e condições de trabalho e saúde;
IV. O PNE 2024 – 2034 e a Inclusão: acessibilidade, direitos humanos e
ambientais, justiça social, políticas de cotas, educação especial e
diversidade;
V.
O PNE 2024 – 2034 e a equidade: democratização do acesso,
permanência, aprendizagem, e gestão do fluxo escolar;
VI. O PNE 2024 – 2034 e a qualidade: avaliação e regulação das políticas
educacionais, Base Nacional Curricular Comum – BNCC;
VII.O PNE 2024 – 2034: a gestão democrática da escola pública:
participação popular e controle social;
VIII. O PNE 2024 – 2034: os limites e necessidades impostas por crises
que impactem a escola: educação em tempos de pandemia;
IX- O PNE 2024 – 2034: desenvolvimento da educação profissional e
tecnológica.
Aditiva ( )

Supressiva ( )

Substitutiva ( )

Sem alteração ( X )

NOVA EMENDAS AO EIXO:

-

Eixo 2. Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade a
serviço da Educação
I. O PNE 2024 – 2034 na organização de uma escola para o futuro: garantia
de infraestrutura tecnológica que permita a internacionalização curricular, a
ampliação da conectividade, o acesso integral à internet e a disposição
computacionais;
II. O PNE 2024 – 2034 na definição de uma escola para o futuro: estabeleça
prioridade aos alunos da educação básica no acesso a equipamentos de
tecnologia, utilização de plataformas e aplicativos que potencializam o uso
de internet.

Aditiva ( X )

Supressiva ( )

Substitutiva ( )

Sem alteração ( )

NOVA EMENDAS AO EIXO:

Página 5: após o parágrafo “Em tempos de convergência digital…”, acrescentar
o seguinte parágrafo “Nessa perspectiva, é importante preservar, valorizar o
acesso e a ampliação do repertório cultural e cognitivo, de modo a não se
perder a essência do processo educativo como ponte de interação entre os
diferentes saberes”.
Página 13: após o término do parágrafo “Nesse sentido, o novo Ensino
Médio…”, acrescentar o seguinte “Dessa forma, é necessário proporcionar a
interação qualificada durante os processos de aprendizagem, por meio de

ferramentas

adequadas,

zelando

assim

pela

construção

coletiva

do

conhecimento e das relações”.
Página 15: acrescentar após o primeiro parágrafo “Por isso, ressalta-se a
importância de investir na formação inicial e permanente do professor, de forma
que as mudanças educacionais ocorram de maneira gradativa e adequada”.

EIXO 3. Criação do SNE: avaliação da legislação inerente e do modelo em
construção

I. O PNE 2024 – 2034 na articulação do Sistema Nacional de Educação:
instituição, democratização, cooperação federativa, regime de colaboração,
parcerias público-privadas, avaliação e regulação da educação;
II. O PNE 2024 – 2034, políticas inter-setoriais de desenvolvimento e
Educação cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e
inovação;
III.
O PNE 2024 – 2034 e o financiamento da educação: gestão,
transparência e controle social.
Aditiva ( X )

Supressiva ( )

Substitutiva ( )

Sem Alteração ( )

NOVA EMENDAS AO EIXO:

Acrescentar no Documento Referência a seguinte redação: "Que ocorra a
criação

de

mecanismo

de

controle/monitoramento

que

possibilite

a

transparência do recebimento e da aplicação dos recursos financeiros (fonte de
recurso, entrada e saída)”.

Após a análise e a proposição de emendas ao texto do Documento
Referência, nas Salas Virtuais, foi feita a indicação de delegados para participarem
da eleição na Plenária Final. Na ocasião, foram feitas as apresentações das
propostas de emendas de cada eixo para a apreciação e votação dos participantes

da II Conferência Municipal de Educação. A apreciação foi realizada por eixo
temático e as emendas foram aprovadas, por unanimidade.
Por fim, foram eleitos os delegados que irão representar o município na etapa
Estadual da Conae 2022, todos titulares, pois não houve candidatos à suplência,
sendo eles:

Delegado (a)

Segmento

Sérgio Augusto Ramos dos Santos Júnior

Conselho Municipal de Promoção da Igualdade
Racial - COMPPPIR

Patrícia Macedo Hiores

Conselho Municipal de Educação

Rubia Tatiane Nunes da Silva

Secretaria Municipal de Educação

Maria Morgani Fogliarini de Araújo

Educação Infantil

Michele Puntel

Educação Infantil

Daniela Brum

Ensino Fundamental

Rosana Brettas

Ensino Superior

Dessa maneira, após a eleição dos delegados foi realizado o encerramento
da etapa municipal da Conae 2022, a II Conferência Municipal de Educação de
Cachoeira do Sul, com a fala da Coordenadora Geral, Prof.ª Carla da Luz Zinn, e
das Coordenadoras das Comissões Permanentes, Prof.ª Ani Maria Garske Frey e
Prof.ª

Jaqueline

de

Freitas

Quandt. Na oportunidade, as coordenadoras

agradeceram a todos os participantes e integrantes do Fórum Permanente Municipal
de Educação que contribuíram na realização do evento.
No entanto, a II Conferência Municipal de Educação de Cachoeira do Sul teve
mais uma fase, a da Avaliação do Plano Municipal de Educação. O momento
ocorreu em 24 de novembro de 2021, no formato de live, no qual o Fórum
Permanente Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação estiveram
juntos para a realização de uma avaliação preliminar do Plano Municipal de
Educação.
O Plano Municipal de Educação, completou em 25 de agosto, 6 anos. Por
isso, foi realizada uma retrospectiva da política educacional no contexto nacional,
estadual e municipal. A Coordenadora Geral do FME, Prof.ª Carla da Luz Zinn,

conduziu o momento, trazendo reflexões sobre a importância do planejamento na
gestão educacional e os desdobramentos do PNE/2014 nos territórios para o
alcance coletivo das metas, visto que o Plano Municipal de Educação é uma
importante política educacional que ultrapassa gestões de governo e deve ser o
norte para o planejamento de ações que garantam o direito à educação, com
inclusão, equidade e qualidade social.
Na sequência, foram apresentados dados quantitativos relacionados às
metas 1 (Educação Infantil), 2 (Ensino Fundamental) e 3 (Ensino Médio),
disponíveis no TCEduca, que é um sistema de monitoramento e expedição de
alertas, criado pelo Grupo de Trabalho Atricom-IRB. O sistema disponibiliza
indicadores numéricos que demonstram a evolução dos Estados e Municípios no
cumprimento das metas do PNE.
O Conselho Municipal de Educação, como órgão responsável pelo
“acompanhamento e avaliações periódicas do PME para sua implementação e
operacionalização” (Lei Municipal n.º 4.404/2015), apresentou, também, uma
retrospectiva desde a aprovação do plano até o processo de acompanhamento
realizado pelo colegiado, num recorte temporal de 2015 a 2020. As metas 1, 2, 5 e 7
que tratam das etapas da educação básica foram apresentadas em seus aspectos
qualitativos, no qual percebeu-se um significativo avanço na educação municipal.
A Presidente do Conselho Municipal de Educação, Prof.ª Fabiana Bulsing
dos Santos, a Vice-Presidente, Prof.ª Quelen Lara Pereira e as Presidentes das
Comissões Permanentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental, Prof.ª Débora
Luciane Fagundes Domingues e Prof.ª Mirian Hettwer, trouxeram informações dos
Relatórios de Monitoramento do PME e de Gestão da Secretaria Municipal de
Educação, dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Assim, em relação às metas analisadas do Plano Municipal de Educação, o
Conselho Municipal de Educação apresentou as seguintes considerações finais:
A partir do estudo preliminar feito pela Comissão Especial de Estudos,
Acompanhamento e Avaliação do PME constatou-se que até o ano de 2020
o município executou algumas estratégias para o alcance das metas.
Buscou-se por um regime de colaboração entre os entes federados na
realização de ações. Também houve investimento em melhorias na
estrutura física e em materiais nas escolas.
No que se refere ao acesso e permanência dos estudantes na escola,
houve um empenho na criação de projetos e programas para a garantia
desse direito. Um ponto importante a destacar foi a construção do
Referencial Curricular Municipal, documento orientador do nosso território,
que contou com o protagonismo dos educadores.

Percebeu-se um empenho da gestão educacional no investimento da
formação continuada dos profissionais da educação, participação em
programas, parceria com instituições de Ensino Superior, capacitações, etc.
Através da qualificação profissional, outras estratégias foram contempladas,
como a elevação do índice do IDEB, pois o investimento na formação de
professores resulta na qualificação do processo de aprendizagem das
crianças e dos adolescentes.
Ainda há muito a se fazer, contudo, não podemos deixar de salientar o
empenho para o cumprimento das metas. Estamos passando por um
período muito difícil na esfera educacional, gestores de todas as esferas
tiveram que repensar e reavaliar as estratégias educacionais a fim de
garantir o direito de todo cidadão brasileiro que é o direito à educação.
(CME, 2021)

Dessa maneira, a II Conferência Municipal de Educação foi realizada
cumprindo com o seu papel de forma significativa, envolvendo os profissionais da
educação e a sociedade civil no processo de discussão e análise das políticas
educacionais. Foi possível resgatar os marcos legais que amparam o Plano
Nacional de Educação, retomar as dez diretrizes e metas, estudar o Documento
Referência da Conae 2022 e, ainda, avaliar a evolução das

metas do Plano

Municipal de Educação de Cachoeira do Sul.
Muitos são os desafios, por isso, torna-se cada vez mais necessário o
fortalecimento dos espaços de participação coletiva, para que seja possível o
alcance das metas em cada território, num movimento cooperativo que se traduz no
desenvolvimento e na melhoria da qualidade da educação no país.

4 Considerações Finais
A II Conferência Municipal de Educação de Cachoeira do Sul foi um
importante momento de debate, estudos e análise da política educacional no
contexto nacional, estadual e municipal. Além disso, possibilitou análise e discussão
do Documento Referência da Conae 2022, cujo tema é “Inclusão, equidade e
qualidade: compromisso com a educação brasileira”.
O momento de abertura, realizado em evento conjunto com o Conselho
Municipal de Educação, possibilitou a discussão da temática central proposta pela
Conae 2022, na perspectiva de análise da educação municipal e as políticas
educacionais construídas para a promoção de uma educação com qualidade social.
Foram inscritos 259 pessoas no X Fórum do CME e abertura da II Conferência

Municipal de Educação, sendo que 59 preencheram o formulário de confirmação de
presença e 1.000 pessoas, até o dia 28 de dezembro, visualizaram o evento no
Canal do YouTube do Fórum Permanente Municipal de Educação.
As demais fases da Conferência foram realizadas com o intuito de analisar o
Documento Referência da Conae 2022, sendo que para participar da Roda de
Conversa, Salas Virtuais e Avaliação do Plano Municipal de Educação, se
inscreveram 240 pessoas, sendo que 403 preencheram os formulários de
confirmação de presença, que foram específicos para cada momento.
O momento de acolhida, aprovação do Regimento Interno e Roda de
Conversa, bem como a Avaliação do Plano Municipal de Educação foi realizado por
meio do Canal do YouTube do Fórum Permanente Municipal de Educação,
totalizando, no total, 520 visualizações até o dia 28 de dezembro. A organização e
transmissão do evento, foi realizada com o apoio do Colégio Marista Roque.
As salas virtuais foram realizadas por meio de videoconferência, na
ferramenta Google Meet, disponibilizada pelo Colégio Totem. Os números de
inscritos por Sala Virtual foram os seguintes:
➔ Sala Virtual - Eixo I: 134 inscritos
➔ Sala Virtual - Eixo II: 181 inscritos
➔ Sala Virtual - Eixo III: 107 inscritos
De forma síncrona, observou-se que a participação foi em média de 60
pessoas em cada Sala Virtual, porém, houve a participação de forma assíncrona
dos inscritos, visto que os links foram disponibilizados por e-mail de cada
participante. Os links foram disponibilizados, por e-mail, até um determinado
período, devido há várias solicitações dos inscritos, profissionais da educação, que
não foram liberados para participarem do evento, que foi realizado em horário de
expediente nas escolas.
Nessa perspectiva, os participantes da II Conferência Municipal de Educação
tiveram a oportunidade de aprofundar as discussões sobre os 3 eixos e subeixos
do Documento - Referência da CONAE 2022, nas salas virtuais e nas lives
realizadas. O documento, com 62 páginas, foi enriquecido com propostas de
emendas que serão encaminhadas para a etapa estadual.
A dinâmica das salas virtuais possibilitou que todos tivessem direito à palavra
e os relatores de cada eixo apresentaram as propostas de emendas, ao texto do
documento, que foram aprovadas, por unanimidade, na Plenária Final.

Dentre as demandas e necessidades apontadas, podemos citar:
- valorização dos profissionais da educação.
- a formação inicial e permanente dos professores.
- a necessidade de políticas públicas para a aquisição de equipamentos
tecnológicos para os professores e os estudantes da educação básica.
- a importância de preservar, valorizar o acesso e a ampliação do repertório
cultural e cognitivo dos estudantes, diante do advento da internet, para não perder a
essência do processo educativo como ponte de interação entre os diferentes
saberes.
- a criação de mecanismo de controle/monitoramento que possibilite a
transparência do recebimento e da aplicação dos recursos financeiros (fonte de
recurso, entrada e saída).
Para concluir a etapa municipal da Conae, foi realizado um momento
específico para analisar a evolução das metas do Plano Municipal de Educação de
Cachoeira do Sul. O momento contou com uma retrospectiva das metas do Plano
Municipal de Educação, na perspectiva de análise dos dados quantitativos e
qualitativos das metas que tratam das etapas da educação básica. A última fase da
conferência contou com a parceria do Conselho Municipal de Educação, que
enquanto órgão colegiado responsável pelo acompanhamento e monitoramento da
Política Educacional, apresentou a evolução das metas 1, 2, 5 e 7 desde o ano de
2015 até o ano de 2020.
No entanto, conforme a avaliação da Conferência que foi realizada pelos
participantes por meio de formulário, organizado no google forms, constatou-se que
a II Conferência Municipal de Educação foi um espaço democrático e virtual que
possibilitou um debate qualificado sobre as políticas educacionais. A expectativa é
de que as propostas possam se transformar em ações concretas e em diretrizes
orientadoras para a construção dos próximos planos decenais de educação.
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ANEXOS
1. Material de divulgação
Figura 1 - Divulgação da abertura da II Conferência Municipal de Educação em
evento conjunto com o Conselho Municipal de Educação

Fonte: Arquivo do CME do FME.

Figura 2 - Divulgação da programação da II Conferência Municipal de Educação

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 3 - Divulgação da programação, em momentos, da II Conferência Municipal
de Educação - 27/10/Manhã

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 4 - Divulgação da programação, em momentos, da II Conferência Municipal
de Educação - 27/10/Tarde

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 5 - Divulgação da programação, em momentos, da II Conferência Municipal
de Educação - 28/10/Manhã

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 6 - Divulgação da programação, em momentos, da II Conferência Municipal
de Educação - 28/10/ Tarde

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 7 - Divulgação da programação, em momentos, da II Conferência Municipal
de Educação - 28/10 - Plenária Final

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 8 - Divulgação da programação, em momentos, da II Conferência Municipal
de Educação - 28/10 - Plenária Final

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 9 - Divulgação da programação, em momentos, da II Conferência Municipal
de Educação - 24/11 - Avaliação do Plano Municipal de Educação (PME)

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 10 - Ofício enviado aos órgãos, instituições educacionais e sociais

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 11 - Divulgação na página do facebook do FME

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 12 - Divulgação: Jornal do Povo

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 13 - Entrega de Convite/ofício - ULBRA e Sesquinho

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 14 - Entrega de Convite/ofício - Colégio Barão e UAB

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 15 - Entrega de Convite/ofício - SIPROM e CME

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 16 - Entrega de Convite/ofício - Colégio Totem e Apae Cachoeira do Sul

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 17 - Entrega de Convite/ofício - COMPPPIR

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 18 - Divulgação: Jornal do Povo

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 19 - Divulgação - Fatos 24h

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 20 - Divulgação para as escolas - Participação do FME em reuniões da
SMEd

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 21 - Formulário de inscrição

Fonte: CME, 2021.

Fonte: FME, 2021.

Figura 22 - Observatório da Educação Municipal (OBEMCS)

Fonte: OBEMCS, 2021.

2 - Momentos da Conferência
Figura 1 - Abertura da Conferência (X Fórum do CME)

Fonte: FME, 2021.

Figura 2 - Presidente do CME e tradutora/intérprete de libras

Fonte: FME, 2021..

Figura 3 - Secretária Municipal de Educação e Vice-Prefeita

Fonte: FME, 2021.

Figura 4 - Coordenadora Geral do FME

Fonte: FME, 2021.

Figura 5 - Profª Dra Marilene Gabriel Dalla Corte

Fonte: FME, 2021.

Figura 6 - Profª Ma Fabiane Bitello Pedro

Fonte: FME, 2021.

Figura 7 - Momento Cultural - Escola Especial Ponche Verde

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 8 - Momento de Acolhida da Conferência

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 9- Roda de Conversa

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 10 - Aprovação do Regimento Interno

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 11- Aprovação do Regimento Interno

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 12- Sala Virtual: Eixo I

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 13 - Sala Virtual: Eixo I

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 14 - Sala Virtual: Eixo II

Fonte: FME, 2021.

Figura 15 - Sala Virtual: Eixo III

Fonte: FME, 2021.

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 16 - Indicação de delegados

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 17 - Plenária Final

Fonte: FME, 2021.

Figura 18 - Avaliação do Plano Municipal de Educação - Apresentação da
Coordenadora Geral do FME, Profª Ma. Carla da Luz Zinn

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 19- Apresentação da Presidente do CME, Profª Fabiana Bulsing dos Santos
- Evolução das Metas do PME

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 20 - Apresentação da Presidente da Comissão Permanente da Educação
Infantil do CME, Profª Débora Domingues

Fonte: FME, 2021.

Figura 21- Apresentação da Presidente da Comissão Permanente do Ensino
Fundamental do CME, Profª Mirian Hettwer e da Vice-Presidente, Quelen Lara Metas 2 e 5 do PME

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 22 - Considerações Finais sobre o PME

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 23 - Orientações/Etapa Estadual da CONAE 2022

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 24 - Registros da Conferência e divulgação na página do Facebook do FME

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 25 - Registros da Conferência e divulgação na página do Facebook do FME

Fonte: Arquivo do FME.

Fonte: Arquivo do FME.

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 26 - Registros da Conferência e divulgação na página do Facebook do FME

Fonte: Arquivo do FME.
Fonte: Arquivo do FME.

Figura 27- Registros da Conferência e divulgação na página do Facebook do FME

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 28- Registros da Conferência e divulgação na página do Facebook do FME

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 29- Registros da Conferência e divulgação na página do Facebook do FME

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 30- Registros da Conferência e divulgação na página do Facebook do FME

Fonte: Arquivo do FME.

Figura 31- Registros da Conferência e divulgação na página do Facebook do FME

Fonte: Arquivo do FME.

