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Certificamos que Marcelli Possan de Freitas, participou do FORMAÇÃO PME, para

Secretários(as) Municipais de Educação e Técnicos(as) das Secretarias Municipais de Educação,
realizado de forma virtual na plataforma Google Meet, nos dias 25/03, 08/04, 14/04, 22/04,

29/04, 21/05 e 17/06/2021, com carga horária de 40 horas.

São Lourenço do Oeste (SC), 30 de agosto de 2021. 

Vanderlei Sanagiotto
Presidente da AMNOROESTE

Prefeito Municipal de Novo Horizonte/SC



FORMAÇÃO PME

MINISTRANTE: Professora Gilmara da Silva, Mestre em Educação (2006), Especialista em Alfabetização (2002) e Pedagoga

(1988) pela Universidade do Vale do Itajaí. 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 Granfpólis desde 2015 e como

consultora técnica e pedagógica do ADE CoGemfri que reúne os municípios do litoral norte de Santa Catarina desde 2016.

CONTEÚDO: Monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação da AMNOROESTE (Contextualização do Plano de

Educação e sua relevância para as políticas públicas; Análise dos PMEs da região; Apresentação de um diagnóstico preliminar com a

previsão de indicação de ajustes, se necessário; Elaboração conjunta de lista de fontes oficiais de dados; Apresentação de proposta

de planilha e análise das que os municípios utilizam para o monitoramento de dados; Esclarecimento de dúvidas e encaminhamento

de atividades para as próximas etapas; Preenchimento das metas e estratégias do PME; Novo Ciclo PAR 4 e Plataforma +PNE).
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