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A Conferência Municipal de Educação é um espaço democrático aberto pelo Fórum 

Municipal de Educação e articulado com a sociedade para que todos possam participar do 

desenvolvimento da Educação Municipal.  

No dia 19 de março de 2019 aconteceu a aprovação do Regimento Interno da Conferência 

e, de acordo com cronograma o processo de mobilização para a II Conferência Municipal de 

Educação cujo tema central é o Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação, 

inicia no mês de abril. Estavam presentes os integrantes e a Equipe Técnica do Fórum Municipal 

de Educação, os quais representam estabelecimentos de ensino públicos e privados, da Educação 

Básica e Superior, Sindicatos representativos dos servidores das redes públicas de ensino 

municipal e estadual, sociedade civil e alunos, público-alvo para a mobilização da comunidade 

guaporense em prol da educação.  

Convocada pelo Fórum Municipal de Educação, instituído pela Lei nº 3622/2015, de 23 de 

junho de 2015, a II Conferência Municipal de Educação possui caráter deliberativo e apresentará 

um conjunto de contribuições que subsidiará o monitoramento e a avaliação do Plano Municipal 

de Educação (PME), corpo da lei e estratégias, indicará responsabilidades e apresentará 

propostas para políticas e ações. 

As contribuições a serem discutidas na II Conferência Municipal de Educação, a partir da 

análise e contribuições ao Relatório Preliminar de avaliação do PME de Guaporé, devem ser 

enviadas de forma individual ou coletiva, no prazo previsto em cronograma (entre 01 de abril e 

18 de setembro de 2019).  



Para a sistematização das contribuições o Fórum Municipal de Educação considerará 

apenas aquelas encaminhadas pelas entidades e interessados no campo apropriado no Relatório 

Preliminar de Avaliação do PME, disponível no site do Município de Guaporé, podendo ser 

entregue em forma física ou via e-mail, conforme contato e endereço abaixo, dentro do prazo, 

não sendo possível apresentação de novas contribuições durante a Conferência. 

Por meio da Conferência, o Fórum Municipal de Educação (FME) e o poder público buscam 

garantir espaço democrático de construção da qualidade social da Educação no território 

municipal, com base na política de estado que é o Plano Municipal de Educação de Guaporé. 

No site do Município de Guaporé estão disponíveis as informações e documentos 

necessários para participar da II Conferência Municipal de Educação, quais sejam: Relatório 

Preliminar de Avaliação do PME de Guaporé, Cronograma da II Conferência Municipal de 

Educação; Orientações para envio das contribuições ao Relatório Preliminar de Avaliação do PME 

(prazo definido no cronograma); Regimento Interno da II Conferência Municipal de Educação de 

Guaporé – 1ª Avaliação do PME de Guaporé. Também no site podem ser obtidas informações 

sobre o FME e o PME de Guaporé.  

Informações:  

https://www.guapore.rs.gov.br/portal-da-transparencia/forum-municipal-de-educacao 

Contato: fme.@guapore.rs.gov.br - Telefone: 3443 2478 com Simone Cardoso 

Endereço: Av. Sílvio Sanson – Casa de Cultura de Guaporé, sala 103. 
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