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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAUCAIA – CMEC 
 

PLANO DE TRABALHO 2022  

 

Nº META AÇÕES PRAZO RESPONSÁVEL 

01 

Monitorar as ações do 

Plano Municipal de 

Educação. 

* Solicitar da SME relatório de 

acompanhamento; 

* Fomentar reunião com chefes de setores 

e núcleos da Secretaria Municipal de 

Educação para apresentação do 

diagnóstico situacional das estratégias do 

PME. 

Anualmente Conselho Pleno 

02 

Realizar debate sobre as 

estratégias do PME: 

análise e perspectivas. 

03 

Criar espaços de 

socialização e debate para 

articulação das dimensões 

políticas do CMEC a partir 

de suas representações. 

* Sensibilizar os conselheiros da 

necessidade de reuniões com seus 

segmentos para melhor exercer sua 

representação; 

* Promover reuniões, confraternizações e 

outras atividades, buscando uma 

integração e fortalecimento de laços entre 

todos os segmentos. 

Até  

Dezembro/2022 

Representantes de 

segmentos eleitos 

que compõem o 

CMEC 

04 

Diagnosticar os processos 

e procedimentos de 

registro e guarda da 

escrituração da vida 

estudantil nas unidades 

escolares. 

* Elaborar calendário de visitas às 

unidades escolares; 

* Solicitar da SME transporte para 

deslocamento da equipe técnica e 

conselheiros; 

* Redigir relato da visita conforme roteiro 

das ações e procedimentos observados.  

Bimestralmente Adalberto  

05 

Promover formação para 

conselheiros através de 

sessões de estudo. 

* Elencar os tópicos a serem abordados na 

formação, com os conselheiros, a respeito 

do conteúdo programático das formações; 

* Fomentar três reuniões extras, uma a 

cada trimestre, com duração de oito horas 

para as formações; 

* Capacitar conselheiros através de 

palestras, dinâmicas de grupo, troca de 

experiências e/ou outra metodologia, 

estimulando ao melhor desempenho de 

suas funções; 

* Participar de cursos promovidos em 

parcerias com a UNCME. 

Até  

Dezembro/2022 

Presidência e 

Conselheiros 
06 

Ampliar a colaboração dos 

conselheiros na produção 

de pareceres e resoluções. 

07 

Proporcionar intercâmbio 

com outros conselhos de 

educação e afins, órgãos 

e/ou serviços. 

08 

Realizar, em parceria com 

a Secretaria Municipal de 

Educação, formação para 

gestores e secretários 

* Discutir, com a SME, a respeito do 

conteúdo programático da formação; 

* Firmar parcerias. 

Até 

Outubro/2022 

CMEC, SME e 

parceiros   
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escolares. 

09 

Organizar e salvaguardar 

os arquivos do CMEC por 

meio magnético e em rede. 

* Orientar a equipe técnica e de protocolo 

sobre gestão de documentos/processos e 

operações técnicas à sua produção, 

tramitação, uso, avaliação e arquivamento 

em fase corrente e intermediária, visando 

a sua eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente; 

 

*Agrupar os arquivos registrados (RAA, 

credenciamentos, autorizações); 

 

*Alimentar de forma compartilhada as 

informações de acordo com os 

atendimentos; 

 

*Elaborar plano de estudos para os 

técnicos. 

Continuamente Secretaria Geral 

10 

Redimensionar arquivos 

por assunto facilitando o 

acesso à informação. 

11 

Socializar as demandas de 

atendimento às escolas 

com a secretaria geral para 

um atendimento eficaz. 

Conforme 

demandas. 
Protocolo 

12 
Promover qualificação da 

equipe técnica 
Bimestralmente Secretaria Geral 

13 

Criar site do CMEC com 

hospedagem, domínio e 

suporte para sistema 

informatizado de 

recebimento e 

direcionamento de 

processos. 

* Firmar parcerias para criação de Sistema 

de Informatização de processos. 
Até julho/2022 

Presidência e 

Secretaria Geral 

14 
Participar das reuniões 

ampliadas da UNCME-CE 

* Estimular a participação de todos/as 

conselheiros/as nas reuniões mensais 

promovidas pela UNCME. 

Mensalmente Conselheiros 

15 

Realizar processo de 

escolha para renovação de 

mandato de conselheiros. 

Atualizar os mandatos dos conselheiros, 

através de eleição por seus pares ou 

indicação da instituição. 

Conforme 

vacâncias das 

representações 

Conselheiros 

16 
Atualizar o blog para 

divulgar o CMEC. 

* Publicitar os atos do CMEC. 

http:\\cmeccaucaia.blogspot.br 
Mensalmente Secretaria Geral 

17 

Disponibilizar, ao 

Conselheiro/a e 

colaborador/a, documento 

para que o/a mesmo/a 

possa ser identificado/a 

como parte do quadro do 

CMEC. 

* Solicitar da SME crachás de 

identificação para conselheiros e 

colaboradores. 

Até 

Dezembro/2022 
Presidência 

18 

Expedir autorizações 

temporárias, 

homologações de 

autorização temporária e 

renovação de 

homologação para 

professores não habilitados 

na área que leciona 

solicitados pelas escolas.  

*Analisar os documentos das solicitações 

de autorizações temporárias, 

homologações e renovações; 

* Emitir pareceres e laudos dos processos. 

 

Até 

Dezembro/2022 
Equipe técnica 
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19 

Credenciar, Recredenciar, 

Autorizar curso e 

funcionamento das Escolas 

Públicas e Privadas com 

entrada no protocolo deste 

colegiado. 

* Analisar documentação pertinente aos 

processos; 

*Emitir diligências; 

*Visitar escolas para confirmar 

informações; 

*Elaborar pareceres 

Conforme 

entrada de 

processos 

Equipe técnica 

20 

Elaborar pareceres 

diversos (regularização de 

vida escolar, corte etário e 

outros) das 

escolas/interessados 

solicitantes. 

* Analisar documentação pertinente aos 

processos; 

*Elaborar pareceres. 

 

Conforme 

entrada de 

processos 

Equipe técnica 

21 
Analisar devolutivas das 

diligências de RAAs. 

* Analisar documentação conferindo as 

solicitações das diligências; 

*Elaborar notas técnicas. 

Até 

Dezembro/2022 
Equipe técnica 

22 

Analisar RAAs 2021 e 

emitir diligências, caso 

necessário. 

*Analisar RAA; 

*Emitir diligências; 

*Analisar os documentos da devolutiva 

das diligências; 

*Emitir nota técnica. 

Até 

Dezembro/2022 
Equipe técnica 

23 

Utilizar o censo escolar 

como ferramenta auxiliar 

para análise de RAA e 

outras informações afins. 

*Disponibilizar os dados escolares 

atualizados. 
Semanalmente Equipe técnica 

24 
Otimizar o atendimento ao 

usuário 

*Triagem do atendimento; 

*Fazer encaminhamentos; 

*Participar de formação. 

Diariamente 
Conceição 

Jerônimo 

25 

Operacionalizar e 

informatizar o setor de 

protocolo 

*Registrar e despachar processos; 

*Organizar e sistematizar o arquivo; 

*Estabelecer contatos para pendências; 

*Filtrar dados; 

*Digitalizar os documentos; 

*Catalogar os documentos de 

digitalização; 

*Viabilizar a conservação do arquivo. 

Diariamente Protocolo 

26 
Efetivar os grupos de 

estudos 

*Tornar parte da rotina das sextas-feiras o 

Grupo de Estudo referente às Resoluções 

CMEC de 13h às 15h. 

*Elaborar plano de estudo para os 

técnicos; 

Até 

Dezembro/2022 
Equipe técnica 

 

 

 

Antônia Cláudia de Paula Lima 

Presidente 


