
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Plano de Trabalho
Período:  Março 2011 a Fevereiro de 2012

N° de ordem Ação Detalhamento Período

01
Conclusão da Lei de 
Sistema

Finalizar a revisão/ atualização da 
Lei de Sistema para dar início a 
atualização das Resoluções.

Julho

02 Revisão Consolidação das normas da 
Educação Básica em uma única 
resolução do CEE.

Contínuo

03 Integração de ações 
entre CEB e NEB

Agendar reuniões periódicas com a 
equipe técnica do Núcleo para 
estudo e andamento do fluxo de 
processos.

Março a

Dezembro

04 Regularização  das 
escolas

Consolidação  do  SISP  para 
normatização  dos  procedimentos 
rotineiros,  revisão  dos  prazos  de 
funcionamentos  e  credenciamento 
das escolas 

Março a

Dezembro

 
05 Consolidação  do 

Manual do SISP
Promover,  conjuntamente  com  a 
equipe  do  SISP,  estudo  e  revisão 
do conteúdo de coleta e atualização 
dos  dados  para   elaboração  do 
Manual de Instruções 

 Abril a Julho

06 Realização de 
reuniões itinerantes 
da Câmara

Promover  reuniões  itinerantes  da 
CEB,  por  CREDE  para 
conhecimento in loco das principais 
dificuldades  dos  gestores  e 
assessoramento  aos  processos 
demandados  pela  comunidade 
educacional e instâncias normativas 
da educação. Aurila, Carlos e Luzia 
designados  para  elaborar  o  plano 
de visitas.

Contínuo

07
Publicação da 
Revista de 
Mensagem do CEE

Divulgação  de  artigos,  normas, 
novidades,  inovações,  pareceres, 
consultas,  perguntas  e  respostas, 

Anual



publicações,  sites  de  consultas, 
serviços  referentes  à  Educação 
Básica.

08 Discussão  sobre  a 
reestruturação  do 
CEE

Agendar  reunião  geral  com  os 
setores do CEE e o Presidente para 
discussão sobre a proposta de
 reestruturação  e  organização 
administrativa do Conselho.

Maio  a 
Dezembro

09 Diretrizes 
Curriculares

Avaliar com o  Presidente do CEE a 
possibilidade  de  contratação  de 
consultoria para o desenvolvimento 
desta ação.

Contínuo

10 Regularização  da 
Lei  13.230  de 
27/06/2002

Regulamentação sobre a criação de 
uma  comissão  para  atendimento 
com  notificação  e  prevenção  à 
violência  domestica,  contra  a 
criança e o adolescente nas escolas 
de rede pública e privada do Estado 
do Ceará.

Agosto  e 
Setembro

11 Fortalecimento  da 
Parceria  do  CEE 
com a UNCME

Cooperação  técnica  junto  à 
UNCME,  constituição  do  Fórum  e 
consolidação  do plano de  trabalho 
conjunto.

Contínuo
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