Of. Circ. PEE-MS n.º 17

Campo Grande, 7 de agosto de 2014.

Senhores(as) Secretários(as) de Educação e Comissões Organizadoras dos municípios e dos
polos regionais,

Em atendimento às solicitações dos polos regionais encaminhamos estas outras orientações:
1 – As Comissões Organizadoras dos municípios devem convidar os diferentes segmentos
educacionais e os diversos setores da sociedade para participarem dos seminários livres.
Providências para os seminários livres:
- acessar o portal do PEE-MS pee.sistemas.sed.ms.gov.br e ler os documentos e orientações ali
inseridos;
- conhecer as 20 metas e as estratégias do Plano Nacional de Educação, aprovado em 25 de
junho último;
- orientar aos interessados em participar do seminário livre ou do Seminário Regional que
devem fazer suas inscrições no referido portal. Ressaltamos que a inscrição não garante vaga
como delegado para o Seminário Regional; será necessário participar de eleição em âmbito
municipal;
- eleger os 17 delegados, com direito a voz e voto, para o Seminário Regional, cuja
representatividade deve atender o Anexo II do Regimento Interno, ambos disponíveis também
no portal acima mencionado;
- com base no estudo do PNE, os municípios podem também discutir proposições para o Plano
Municipal de Educação, que deve ser elaborado no prazo de um ano, a partir de 25 de junho
de 2014.
2 – As Comissões Organizadoras dos Seminários Regionais devem se responsabilizar pelo
contato com as Comissões Organizadoras dos municípios de seu polo para organizarem o
evento juntos.
Providências para os Seminários Regionais:
- acessar o portal do PEE-MS, ler os documentos e orientações;
- organizar o evento (convites às autoridades, segmentos educacionais e setores sociais;
contatos com os municípios; espaços para a plenária e oficinas; equipamentos de apoio,
lanches etc)

- além dos delegados, a Comissão Organizadora poderá convidar autoridades, pesquisadores e
pessoas da sociedade interessados na discussão do PEE-MS, que atuarão como observadores,
com direito a voz nas oficinas;
a Comissão Organizadora do Seminário Regional, tendo em vista o espaço físico que dispõe
para o evento, deverá orientar os municípios participantes do quantitativo de observadores
que participarão do Seminário;
- providenciar listas de frequência de delegados e observadores (gerados pelo sistema) para
serem assinadas no credenciamento, crachás com cores diferentes para delegados (azul, por
ex.) e observadores (vermelho, por ex.);
- escolher coordenadores para as seis oficinas e um técnico em informática (contatar com
equipe dos NTEs) para o registro das alterações ou estratégias novas no Texto Base;
- buscar cumprir os horários estabelecidos na programação;
- atender rigorosamente o prazo de cinco dias para enviar à Coordenação-Geral do PEE-MS os
resultados do seu Seminário Regional e a relação dos seus delegados.
Considerando o tempo curto para a discussão do PEE-MS nos Seminários Regionais, e
considerando que as metas serão discutidas e aprovadas em seis Plenárias de Oficinas,
comunicamos que os participantes podem, em consenso, optar por duas alternativas:
1 - se, durante a discussão do Regimento Interno, na abertura, os delegados entenderem que a
aprovação das metas e estratégias nas seis oficinas dispensa a aprovação na Plenária Final (ou
seja, ler todas as metas e estratégias e aprovar uma a uma), devem fazer o registro desse
encaminhamento no Regimento Interno antes da aprovação final. Na Plenária Final, as metas e
estratégias aprovadas nas Oficinas deverão apenas ser homologadas em bloco por todos,
assim como serão homologados os nomes dos delegados eleitos na Reunião dos Segmentos
para o Seminário Estadual;
2 – se, durante a discussão do Regimento Interno, os delegados entenderem que todas as
metas e estratégias devem ser lidas uma a uma para aprovação na Plenária Final, devem
registrar esse procedimento no Regimento Interno.
O documento final de cada Seminário Regional deverá ser disponibilizado para que todos
tomem conhecimento das contribuições daquele polo regional para o PEE-MS.
Informamos que a maioria dos polos já nos comunicou suas datas de realização do Seminário
Regional. Solicitamos aos que ainda não enviaram que o façam com a maior brevidade.
Comunicamos que o Seminário Estadual do PEE-MS acontecerá nos dias 15 e 16 de setembro
(segunda-feira à noite e terça-feira o dia inteiro), no Teatro Glauce Rocha, da UFMS.
Esperando ter respondido às dúvidas que nos foram feitas por telefone, colocamo-nos à
disposição no e-mail cepeems@gmail.com e telefone (67)3318-7094 (Carmen).
Atenciosamente,

Vera de Fátima Paula Antunes
Coordenadora da Comissão de Elaboração do PEE-MS

