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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 5/8/2016

Região da AMAI realizou encontro
sobre monitoramento e avaliação
dos PMEs
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 05/08/2016 - 16h17 0
Fonte Menor Fonte Maior Imprimir Indicar Comunicar erro na notícia
A formação teve por objetivo
orientar os municípios sobre os
procedimentos que devem ser
adotados nesta nova etapa. (Fotos:
Ascom. Amai).

A Associação dos Municípios do
Alto Irani (AMAI) em parceria
com o Ministério da Educação
(MEC) e a União dos Dirigentes
Municipais de Educação de Santa
Catarina
(Undime/SC)
realizaram nos dias 4 e 5 de
agosto, na câmara de vereadores
de Xanxerê, encontro de
formação
sobre
o
monitoramento e avaliação dos
Planos Municipais de Educação
(PMEs). Participaram do encontro secretários municipais, integrantes das comissões e
equipe técnica dos municípios.
O Secretário de Educação de Faxinal dos Guedes e ministrante da formação, Odymar
Bombassaro, destaca que os PMEs foram reestruturados e aprovados em 2015 e entram
agora em uma nova etapa: o processo de Monitoramento e Avaliação.
A formação teve por objetivo orientar os municípios sobre os procedimentos que devem
ser adotados nesta nova etapa, bem como ressaltar a responsabilidade da comissão e
equipe técnica que estarão acompanhando e desenvolvendo este processo.
O PME
O PME é um documento, com força de lei, que estabelece metas para que a garantia do
direito à educação de qualidade avance nos municípios, estados e no Brasil, nos próximos
10 anos. O Plano é composto por 20 metas, subdividas em estratégias

Fonte: Assessoria de Comunicação - Amai
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 6/8/2016
COMUNIDADE - 06 Ago 2016 10:45

AMAI realiza encontro para debater
sobre de planos de educação
Por: Aline Tonello
Visualizações: 65
0 comentários

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) em parceria com o Ministério da
Educação (MEC) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa
Catarina (Undime/SC) realizaram nos dias 4 e 5 de agosto, na Câmara de
Vereadores de Xanxerê, encontro de formação sobre o monitoramento e avaliação
dos Planos Municipais de Educação (PMEs). Participaram do encontro secretários
municipais, integrantes das comissões e equipe técnica dos municípios.

O Secretário de Educação de Faxinal dos Guedes e ministrante da formação,
Odymar Bombassaro, destaca que os PMEs foram reestruturados e aprovados em
2015 e entram agora em uma nova etapa: o processo de Monitoramento e
Avaliação.
A formação teve por objetivo orientar os municípios sobre os procedimentos que
devem ser adotados nesta nova etapa, bem como ressaltar a responsabilidade da
comissão e equipe técnica que estarão acompanhando e desenvolvendo este
processo.
O PME
O PME é um documento, com força de lei, que estabelece metas para que a
garantia do direito à educação de qualidade avance nos municípios, estados e no
Brasil, nos próximos 10 anos. O Plano é composto por 20 metas, subdividas em
estratégias. (Foto: Assessoria de Imprensa)
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 8/8/2016

Região da Amai realiza encontro sobre
monitoramento e avaliação dos PMEs
8 de agosto de 2016 - 07:32 / Xanxerê | 0 Comentários

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) em parceria com o Ministério da
Educação (MEC) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina
(Undime/SC) realizou na última semana, na câmara de vereadores de Xanxerê, encontro
de formação sobre o monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação
(PMEs). Participaram do encontro secretários municipais, integrantes das comissões e
equipe técnica dos municípios.
O Secretário de Educação de Faxinal dos Guedes e ministrante da formação, Odymar
Bombassaro, destaca que os PMEs foram reestruturados e aprovados em 2015 e entram
agora em uma nova etapa: o processo de Monitoramento e Avaliação.
A formação teve por objetivo orientar os municípios sobre os procedimentos que devem
ser adotados nesta nova etapa, bem como ressaltar a responsabilidade da comissão e
equipe técnica que estarão acompanhando e desenvolvendo este processo.
O PME
O PME é um documento, com força de lei, que estabelece metas para que a garantia do
direito à educação de qualidade avance nos municípios, estados e no Brasil, nos próximos
10 anos. O Plano é composto por 20 metas, subdividas em estratégias
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 8/8/2016
EDUCAÇÃO
08/08/2016 09h58 | Atualizado em 08/08/2016 10h01
Por Oeste Mais

Região da Amai promove encontro sobre
monitoramento e avaliação dos planos de
educação
Formação teve o objetivo de orientar os municípios sobre os
próximos procedimentos

Profissionais da
educação dos
municípios da
Amai participaram
de encontro em
Xanxerê (Foto:
Divulgação)

A Associação
dos Municípios
do Alto Irani
(Amai), o Ministério da Educação (MEC) e a União dos Dirigentes Municipais de
Educação de Santa Catarina (Undime/SC) realizaram na última semana um
encontro de formação sobre o monitoramento e avaliação dos Planos Municipais
de Educação (PMEs). Secretários municipais, integrantes das comissões e equipe
técnica dos municípios da região participaram da reunião em Xanxerê.
O secretário de Educação de Faxinal dos Guedes e ministrante da formação,
Odymar Bombassaro, destacou que os PMEs foram reestruturados e aprovados
em 2015 e entram agora em uma nova etapa: o processo de monitoramento e
avaliação.
A formação teve o objetivo de orientar os municípios sobre os procedimentos que
devem ser adotados nesta nova etapa, bem como ressaltar a responsabilidade da
comissão e equipe técnica que estarão acompanhando e desenvolvendo este
processo.
PME
O PME é um documento, com força de lei, que estabelece metas para que a
garantia do direito à educação de qualidade avance nos municípios, estados e
Brasil nos próximos dez anos. O plano é composto por 20 metas, subdividas em
estratégias.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 31/8/2016

COMUNIDADE, ECONOMIA, NEGÓCIOS, POLÍTICA - 31 Ago 2016 16:42

AMAI promove assembleia de
prefeitos nesta quinta-feira (1º)
Por: Aline Tonello
Visualizações: 65
0 comentários

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza, nesta quinta-feira (1º),
uma assembleia de prefeitos, às 9h, na sede em Xanxerê. Para o evento também
estão confirmadas as presenças de representantes da Federação Catarinense de
Municípios (Fecam), da Fundação do Meio Ambiente (Fatma), Celer Faculdades,
Unoesc Xanxerê e do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC Xanxerê).
Durante o encontro a Fecam apresentará o Índice de Desenvolvimento Municipal
Sustentável (IDMS) dos Municípios da AMAI, que visa avaliar os municípios
segundo seu nível de desenvolvimento sustentável. Além disso, o IDMS pode
auxiliar os agentes públicos na projeção de um cenário futuro desejável e a definir
prioridades locais tendo em vista a conquista de patamares mais elevados de
sustentabilidade.
Também acontecerão explanações da Fatma sobre o funcionamento dos
corredores ecológicos e da equipe da AMAI referente ao Diagnóstico
Socioambiental.
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Veículo: Portal Fecam - Florianópolis
Data: 31/8/2016

AMAI promove Assembleia de Prefeitos
nesta quinta-feira
AMAI
31 de agosto de 201618:01

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza nesta quinta-feira (1º),
Assembleia de Prefeitos, ás 9h, na sede em Xanxerê. Para o evento também confirmadas
as presenças de representantes da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), da
Fundação do Meio Ambiente (Fatma), Celer Faculdades, Unoesc Xanxerê e do Instituto
Federal de Santa Catarina (IFSC Xanxerê).
Durante o encontro a Fecam apresentará o Índice de Desenvolvimento Municipal
Sustentável (IDMS) dos Municípios da AMAI, que visa avaliar os Municípios segundo
seu nível de desenvolvimento sustentável. Além disso, o IDMS pode auxiliar os agentes
públicos na projeção de um cenário futuro desejável e a definir prioridades locais tendo
em vista a conquista de patamares mais elevados de sustentabilidade.
Também acontecerão explanações da Fatma sobre o funcionamento dos corredores
ecológicos e da equipe da AMAI referente ao Diagnóstico Socioambiental.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI

