Ata de reunião
Participantes:
1- Dannielsom Thompson S. Miranda – Representante SEED;
2- Luiz Edivandro M. de Melo – Representante SINSEPEAP;
3- Kelson Luiz de S. Cardoso - Representante SINSEPEAP.
4- Claudio peres – Representante -SINSEPEAP
5- Patricia Assunção dos Santos Barreto -Representante SEED
Local: CVEDUC
Data: 17/09/2021

Horário: 09h30min às 11:00min

Assunto: Reunião para alinhar pauta para o seminário – SINSEPEAP
No dia dezesete de setembro de dois mil e vinte e um, no prédio do CVEDUC
às09h30min deu-se início a reunião com a Secretaria de Educação do Estado - SEED,
representada pela Coordenadora de Relação Humano( CRH) Patricia Assunção e o
Sindicato dos Professores do Estado – SINSEPEAP representado pelos servidores
Luiz Edivandro, Carlos pereira, Claudio peres e Kelson Luiz.
A reunião iniciou com a falar da representante seed patricia Assunção falando
sobre a convocação que seria sobre seminário quero ouvi-los como a gente trabalha
aqui nessa parte de formação vamos tentar encaminhar com vocês.
O servidor Kelson Luiz falou que o SINSEPEAP, vem tratando de várias
pautas, essa é especifica pra falar sobre o seminário, então falou que idéia do seminário é
abrange todos da educação, para ser ter uma idéia o tamanho dessa discusão debate que
iniciou lá atrás com uma discussão das condições que o governo vem dando para escolas,
dentro desde contexto da pandemia discussão com retorno das aulas, aulas remotos,
então esse seminário tem que abrange essas temáticas que possamos descurtir com
representante.
Ressaltam –se que devido aucência dos representante temas serão definidos no
proximo encontro formar uma comissão para a descussão e panejamento do evento,
sindicato solicitou que fosse criado um grupo de watsap com membros da comissão.
Ficou decido a proxima reunião dia 24.09.2021, no prédio do CVEDUC as 09h
com representante: SINDICATO, SOME, SOMEI, 02 DIRETORES DE ESCOLAS,
COGEAMI, SAGEP, CEBEP.
No proximo encontro ficou alinhado também algumas dimesões a serem
abordadas no evento:
1-Pedagógica
2-Gestão

3-Estrutura
4-Saúde Qualidade de Vida

