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O FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – FEE - RONDÔNIA

▪ Instituído pelo Decreto 20.867/2016 , com alterações no Decreto 23.360/2018 e
23.571/2019 )

▪ Base - estruturação do Fórum Nacional de Educação -Portaria Ministério da Educação n.º 1.407

de 14 de dezembro de 2010 e, alterações dada pela Portaria 577, de 27 de abril de 2017 e, pela
Portaria 12, de 09 de janeiro de 2018, ambas do Ministério da Educação.

É um órgão colegiado, de caráter permanente. Um espaço democrático de diálogo entre a
sociedade e o governo.

▪ As reuniões – dependem de cada gestão; os procedimentos operacionais são detalhados
no Regimento

▪ Possui 30 entidades representativas: CEE, SEDUC, UNIR, IFRO, SENAI, SENAC, SINTERO,
UNDIME, SEDAM,FEIRO, FREJA entre outras.

Site de acesso as atividades  do FEE https://forum-estadual-de-educacao.webnode.com



PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO FÓRUM :

⮚Participar no processo de concepção, implementação e avaliação da Política

Nacional, Estadual e Municipal de Educação;

⮚ Planejar e organizar espaços de debates sobre a política de educação de Rondônia;

⮚Oferecer suporte técnico aos municípios para a organização e a realização de seus

fóruns, de suas conferências e elaboração de seus Planos Municipais de Educação;

⮚ Planejar e coordenar a realização de conferências estaduais e municipais de

educação, divulgando suas deliberações.

O FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – FEE - RONDÔNIA

Site de acesso as atividades  do FEE https://forum-estadual-de-educacao.webnode.com



OS FÓRUNS DE EDUCAÇÃO E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO

A Lei do Plano Nacional de Educação-PNE (Lei 13.005/2014) diz que o Fórum de Educação
acompanhará a execução do Plano de Educação e o cumprimento de suas metas.

O Processo de Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação: 

• Organizar o trabalho

• Estudar o plano

• Monitorar continuamente as metas e estratégias

• Avaliar o plano periodicamente (2 em 2 anos)

Alinhamento do PEE x PNE: Consonância, acordo, consenso, entendimento, conformidade, concórdia...http://pne.mec.gov.br/

O FEE  - POSSUI FOCO NO  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO



OS FÓRUNS DE EDUCAÇÃO E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO

Alinhamento do PEE x PNE: Consonância, acordo, consenso, entendimento, conformidade, concórdia...

▪ CONSIDERA QUE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PERPASSAM OS

INDICADORES EDUCACIONAIS (ACESSO, PERMANÊNCIA E APRENDIZAGEM DOS

ALUNOS). OS MESMOS SÃO FERRAMENTAS BASILARES PARA O MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS.



DESAFIOS À QUALIDADE EDUCACIONAL no PNE/PEE/PME

1- ACESSO  A ESCOLA 

Observar nos indicadores de cada meta o que se 
pede e o que se tem.

2 - PERMANÊNCIA NA ESCOLA – taxas de 
rendimento - aprovação, reprovação, evasão  

3 - APRENDIZAGEM – aprendizado 
adequado  – melhoria nos níveis de 
proficiência/ língua portuguesa e 
matemática 

Na Prova Brasil, o resultado do aluno é apresentado em 
pontos numa escala (Escala SAEB)

Alunos com aprendizado adequado são aqueles que estão 
nos níveis proficiente e avançado.

http://www.qedu.org.br/brasil/aprendizado


Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação e Conferências de Educação 

▪ O Estado de Rondônia possui 52 planos municipais de Educação e 1 PEE, onde estão as metas com
seus indicadores para medir o avanço ou não da educação rondoniense.

▪ O FEE analisa o relatório entregue pela SEDUC sobre o avanço ou não dos percentuais atendidos em
cada meta e sugestiona melhoria de políticas públicas afirmativas que darão suporte ao atendimento
da meta.

▪ O FEE organiza o assessoramento e orientações as Conferências Regionais de Avaliação do Plano
Estadual de Educação-PEE nas CRE´s.

▪ O FEE prima pela melhoria da qualidade Educacional, pois entende que a educação é direito
Constitucional e Universal. Ela é o interruptor (liga/desliga) do desenvolvimento humano e, é,
portanto, a sua oferta de responsabilidade do Estado/Nação.

Enquanto um colegiado, o Fórum, é um espaço importante de debate em torno da defesa da Educação 
Pública, laica gratuita e de qualidade para Todos.


