
 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O PRÊMIO MUNICIPAL DE GESTÃO ESCOLAR:  

SELO ESCOLA E SUSTENTABILIDADE 

 

1. SOBRE O PLANO DE METAS: 

O PLANO DE METAS deve ser preenchido em sua integralidade para que a inscrição ao Prêmio seja 
considerada válida; 
 
1.1. SOBRE A SUSTENTABILIDADE SOCIAL: 

 
Item 16.1. Conforme previsto na Lei Complementar nº 169, de 12 de setembro de 2014, o Conselho 
Escolar terá reuniões mensais. Para o prêmio serão consideradas as reuniões a partir do mês de 
Junho/2019. 
Item 16.2. Para as reuniões de pais, será considerado como período-base, o Bimestral.  
Item 16.3. Conforme previsto na Lei Complementar nº 169, de 12 de setembro de 2014, o Grêmio 
Estudantil terá reuniões mensais com a Gestão Escolar. Para o prêmio serão consideradas as 
reuniões realizadas a partir do mês de Junho/2019. Para as escolas de Ensino Fundamental Anos 
Iniciais, serão consideradas ações de fomento ao protagonismo infantil que promovam a gestão 
compartilhada. 
Semestral. 
No mínimo 01 (uma) ação. 
http://contas.sme.fortaleza.ce.gov.br -acesso do Gestor 
Visado(a) pela Superintendente Regional da área, por ocasião das visitas de acompanhamento ao 
longo do ano, registrando o VISTO no Plano de Metas da Escola que será entregue à Comissão 
Coordenadora do Selo, devidamente consolidado, no final do período aquisitivo para a concessão 
da premiação.1 
Item 16.4. Para as reuniões de professores, será considerado como período-base, o Semestre. 

Item 16.5. Para pontuar neste item, a escola deverá apresentar no mínimo 01 projeto/ação pactuado 

e executado com a comunidade com resultados significativos.  

1.2.  SOBRE A SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA:  

Item 17. O gestor deverá acessar o sistema através do link, http://contas.sme.fortaleza.ce.gov.br e 

identificar as metas de redução do consumo de água da escola.  

Item 18. O gestor deverá acessar o sistema através do link, http://contas.sme.fortaleza.ce.gov.br e 

identificar as metas de redução do consumo de energia da escola. 

1.3. SOBRE A SUSTENTABILIDADE NA INFRAESTRUTURA:  

Item 21. Conforme indicado nos Recursos recebidos pela escola durante o ano DE 2018. Inserir o 

percentual por recurso previsto a ser investido pela Gestão para o ato da inscrição e percentual 

aplicado conforme os recursos recebidos, para cada período de monitoramento. Em caso de mais de 

um recursos o gestor deverá acrescentar linhas e especificar o percentual investido de cada recurso. 
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2. NO CASO DE AJUSTES NO PLANO DE METAS: 

As escolas inscritas no Selo Escola e Sustentabilidade tem até o dia 09/08/19 para solicitar ajuste no 

Plano de Metas através de e-mail enviado ao Superintendente Escolar do Distrito de Educação e em 

seguida enviado para a Superintendência Escolar – SME.  

 

3. SOBRE O ATESTO DA SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR 

Por ocasião da confirmação das metas alcançadas pelas escolas, o Diretor deverá enviar, em período 

especifico em Edital, o Plano de Metas e Ações da escola com as metas atingidas.  

A validação ocorrerá através da visita do Superintendente Escolar verificando e preenchendo em 

instrumental específico, conforme Anexo 1 do Plano de Metas e Ações.   

As visitas acontecerão nos meses de Setembro/2019 (1º período) e Jan/Fev 2020 (2º período).     

 

 

 


