
 

FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL                                                          

(FEEMS) 

Relatório Anual das Atividades -  Ano 2015 

 

 

                       Apresentamos os trabalhos do Fórum Estadual de Educação ( FEEMS) do ano de 

2015, que foram realizados com a participação de todos os membros que o compõe,  e  é 

importante destacar as ações articuladas entre as instituições de MS na materialização de 

procedimentos para o monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Educação de Mato 

Grosso do Sul (PEE) e, principalmente, a efetivação dessas ações que permitiu a troca de 

informações  e proporcionou o estudo com vistas ao acompanhamento, monitoramento e 

avaliação do PEE/MS.  

Assim apresentamos as atividades realizadas:  

I - Atualização permanente do site do FEEMS https://sites.google.com/site/forumeducms, 

criando domínio próprio https://www.feems.net.br; 

II - Acompanhamento das atividades realizadas pelos GTPs;  

 

III - Alteração de dispositivos do Regimento Interno para atender as determinações do Plano 

Estadual de Educação (PEE-MS), aprovado pela Plenária de 27 de março de 2015, publicado no 

Diário Oficial n.º 8.923, de 20 de maio de 2015, págs. 49-51; 

 

IV - Criação do Observatório do PEE-MS pelo Regimento Interno do FEEMS para 

monitoramento das metas e estratégias do Plano Estadual de Educação; 

 

V - Constituição do Grupo de Trabalho do Observatório do PEE-MS, conforme estabelece o 

Regimento Interno do FEEMS, com quinze integrantes, para desencadear o trabalho de 

discussão, planejamento e implantação do Observatório do PEE-MS; 

 

VI - Repasse da reunião ampliada do Fórum Nacional de Educação (FNE), no mês de abril, em 

Brasília. Divulga a publicação da Nota Pública n. 29 sobre a necessidade de acelerar o processo 

de mobilização para a elaboração ou adequação dos planos estaduais e municipais, haja vista o 

término do prazo previsto em lei, dia 25 de junho, e sobre a criação, implementação e 

fortalecimento dos fóruns estaduais e municipais de educação da Nota Pública n. 26 com o 

título “O Brasil como efetiva Pátria Educadora”, que trata da crítica que faz ao documento 

“Pátria Educadora: a qualificação do ensino básico como obra de construção nacional”, versão 

preliminar, elaborado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da 

República, veiculado em 22 de abril de 2015; 

 

 

 

VII - Foi constituída uma Comissão com integrantes do FEEMS para elaborar uma 

manifestação do Fórum sobre a discordância com as ideias propostas no documento “Pátria 

Educadora”, da SAE; 
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VIII - Divulgação das Portarias MEC n.º 618, de 24 de junho de 2015, que dispõe sobre o 

Fórum Permanente para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; n.º 619, de mesma 

data, que institui a Instância Permanente de Negociação Federativa no Ministério da Educação; 

e n.º 620, que propõe consulta pública para apresentação de sugestões ao texto que servirá de 

base para redação do decreto que instituirá a Política Nacional de Formação dos Profissionais da 

Educação Básica, que serão encaminhadas a todos os integrantes; 

 

IX - Comunicação do Decreto estadual n.º 14.199, de 28 de maio de 2015, que institui a 

Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação (PEE-MS); 

 

X - Apresentação, na Plenária de junho, do site do GT Observatório do PEE-MS 

https://sites.google.com/site/gtobservatoriodopeems/, explicando que esse ambiente virtual será 

a área de trabalho dos Grupos e Subgrupos do FEEMS, que acompanharão as metas e 

estratégias do PEE-MS, devendo ser alimentados por dois ou três integrantes que serão 

posteriormente capacitados para desenvolver essa tarefa. 

 

XI - Apresentação do protótipo da plataforma do Observatório do PEE-MS, no qual estarão 

disponíveis, para consulta dos educadores e de pessoas interessadas, os dados e informações 

sobre o cumprimento das metas e estratégias do Plano Estadual de Educação; 

  

XII - Repasse das informações da reunião “Um ano de PNE: monitoramento e avaliação”, 

promovido pelo Conselho Nacional de Educação, em 9 de julho último, em Brasília; 

 

XIII - Discussão do texto: "Instituir um Sistema Nacional de Educação: agenda obrigatória 

para o país", elaborado pela SASE com a contribuição de Carlos Alberto Abicalil (OEI), Carlos 

Roberto Jamil Cury (PUC/MG), Luiz Fernando Dourado (UFG e CNE) e Romualdo Luiz 

Portela de Oliveira (USP); 

 

XIV - Comunicação da publicação da Resolução/SED n. 2.972, que constitui a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação do PEE-MS com base no Decreto estadual n.º 14.199, de 2015, e da 

Resolução “P” n. 1972, que designa os integrantes para compor a referida Comissão, ambas de 

15 de julho de 2015; 

 

XV - Repasse da primeira reunião da Comissão de Monitoramento e Avaliação do PEE-MS, 

ocorrida em 4 de agosto de 2015, em sala do Gabinete da Secretaria de Estado de Educação; 

 

XVI - Acompanhamento das discussões realizadas nas oito reuniões do GT Observatório com 

objetivo de implementação de um Banco de Dados para acompanhar o PEE-MS; 

 

 

XVII - Distribuição dos integrantes do Fórum em Grupos e Subgrupos para acompanhamento 

do Plano; 

 

XVIII - Comunicação da publicação do Decreto estadual n. 14.281, de 21 de outubro de 2015, 

que acrescenta os incisos V, VI, VII, VIII, IX e X ao caput do art. 2º do Decreto nº 14.199, de 

28 de maio de 2015, que institui a Comissão de Monitoramento e Avaliação do PEE-MS, e 

respectiva Resolução “P” SED n. 3.197, de 25 de novembro de 2015; 
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XIX - Apresentação do documento, em versão preliminar, denominado “Plano Nacional de 

Educação 2014-2024 – Linha de Base”, elaborado pelo INEP e disponibilizado no site do MEC 

para sugestões, com prazo para as contribuições até 11 de dezembro, conforme Portaria do 

MEC; 

 

XX - Construção pelo GT Observatório da planilha do Banco de Dados que sistematizará a 

coleta de dados das metas e estratégias do PEE-MS; 

 

XXI - Participação do Fórum na Comissão de Monitoramento e Avaliação do PEE-MS e na 

Comissão Estadual da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 

 

XXII - Apresentação dos Planos de Trabalho e dos Relatórios dos GTPs. 

 

Destaca-se que este Relatório cumpre o determinado no Plano de Trabalho, apresentado no 

inicio deste ano à Plenária do FEEMS. 

 

                                                 

                                    Campo Grande, MS, 3 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

Vera de Fátima Paula Antunes 

Coordenadora-Geral do FEEMS 

 

 

 


