
Reunião remota com Colegiados Regionais de Educação – AMAUC e AMARP 

 

DATA: 22/04 – Quarta-feira 

HR: 15h as 16h30 - Sala para 100 pessoas  

Link de acesso:  https://zoom.us/j/96553063700  

 

📒 Nesta reunião teremos a participação especial da consultora e assessora em educação da 

FECAM Srª Gilmara da Silva*, que estará conversando conosco sobre a conjuntura atual, e os 

possíveis cenários que se apresentam para o setor Educação nos próximos meses. Estaremos 

debatendo assuntos importantes: 

- Questão do ano letivo e o cumprimento das 800hs, normativas, possibilidades, educação com 

atividades a distância, EAD, plataformas de ensino, etc. 

- Sobre os servidores públicos, professores, estagiários, ACTs, pessoal vinculado e educação, 

como fica a questão sobre ATOS de Pessoal, qual a orientação jurídica da FECAM aos 

municípios; 

- PNAE e a distribuição de Kits alimentação, agricultura familiar,  cuidados com os recursos e 

precauções necessárias quando da distribuição desses alimentos fora do estabelecimento 

escolar; 

- Transporte escolar, município/estado, situação atual; 

- Plataforma Educacional do CIGA, o que é e como pode auxiliar os municípios; 

- Eventos de formação de professores, cursos, seminários que estão sendo planejados via 

Colegiado Estadual de Educação FECAM; 

- Demais esclarecimentos e dúvidas dos Secretários(as) Municipais de Educação. 

* Gilmara da Silva - Mestre em Educação (2006), Especialista em Alfabetização (2002) e 

Pedagoga (1988) pela Universidade do Vale do Itajaí. Atuou como consultora da Unesco no 

MEC entre 2010 e 2014 junto a Educação Infantil do Campo (SECADI). Tem experiência na área 

de Educação como docente desde a Educação Infantil até a pós-graduação na área de 

Pedagogia; em cursos de graduação e pós-graduação na área de Teologia e como formadora 

de professores. Atualmente atua na elaboração, implementação e desenvolvimento de 

Políticas e Programas Educacionais no âmbito de Secretarias de Educação, junto a Associações 

de Municípios e na Federação Catarinense de Municípios Fecam. Desenvolve consultoria 

técnica especializada para ações em regime de colaboração, é membro do Comitê Gestor da 

Rede Nacional de Colaboração Intermunicipal de Educação, atua na estruturação da 

metodologia de Arranjos de Desenvolvimento da Educação no ADE de iniciativa do Instituto 

Positivo junto aos municípios da Granfpolis desde 2015 e como consultora técnica e 

pedagógica do ADE CoGemfri que reúne os municípios do litoral norte de Santa Catarina desde 

2016. 


