
 

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO  

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO  

AGENDA DE TRABALHO DA EQUIPE TÉCNICA DE MONITORAMENTO DO PEE 2015-2025 PARA 2025 

 FLUXOGRAMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS METAS DO PEE 

Ação Responsável Prazo Observação Concluído em 

Realização de reuniões para estudar, 

debater monitorar a execução do Plano 

Estadual de Educação e emitir relatórios 

sobre a evolução das metas contidas no PEE 

2015/2025 até o momento.  

A pauta dessas reuniões deve girar em torno 

das seguintes questões: 

a) as metas estão sendo atingidas? 

b) as estratégias estão contribuindo para que 

as metas sejam atingidas? 

c) as estratégias asseguram transparência e 

controle social do plano?  

 

Equipe Técnica da 

Seduc e membro da 

Comissão Estadual, 

Coordenadora de 

Monitoramento e 

Avaliação do PEE. 

 

1ª: 14/01/2025 

2ª: 04/02/2025 

3ª: 04/03/2025 

4ª: 01/04/2025 

5ª:  29/04/2025 

6ª: 13/05/2025 

7ª: 03/06/2025 

8ª: 01/07/2025 

9ª: 05/08/2025 

10ª: 26/08/2025 

11ª: 16/09/2025 

12ª:14/10/2025 

13ª: 04/11/2025 

14ª: 25/11/2025  

15ª: 16/12/2025  

.  

Janeiro a dezembro de 

2025 

Edição/correção do RELATÓRIO 

PRELIMINAR DE 

MONITORAMENTO DO PEE  

 

Equipe Técnica e 

membro da 

Comissão Estadual 

representante da 

Seduc. 

  1ª: 16/09/2025 

2ª: 30/09/2025  

3ª: 08/10/2025  

4ª: 29/10/2025 

5ª: 11/11/2025 

 É necessário definir os 

indicadores e fontes para 

cada meta mensurável, 

correspondente ao período 

de execução do PEE. 

 

 

Setembro a novembro de 

2025 

Envio do texto preliminar elaborado pela 

equipe técnica à Secretária Estadual de 

Educação para validação do trabalho da 

equipe técnica. 

Equipe Técnica e 

membro da 

Comissão Estadual 

14/10/2025 O relatório deve ser 

encaminhado 

oficialmente, contendo a 

Outubro de 2025  



 

representante da 

Seduc. 

Ficha de Monitoramento 

Preenchida 

(Parte A, B e C), as Notas 

Técnicas e outras 

informações relevantes. 

Reuniões entre a secretária estadual de 

educação e todos os gestores da Seduc para: 

a) análise coletiva dos avanços que 

ocorreram quanto ao processo de execução 

do PEE. 

b) verificação coletiva a respeito do 

progresso que está sendo feito para o 

alcance das metas definidas no PEE 2015-

2025. 

Secretaria de 

Estado da 

Educação de Goiás 

/ Superintendência 

Executiva de 

Educação 

13 a 23 de 

outubro de 2025 

Todas as informações 

relevantes e processos 

decisórios decorrentes 

dessas reuniões devem ser 

divulgados e registrados 

em memórias/atas.  

Outubro de 2025 

Envio de forma oficial do relatório 

contendo a avaliação preliminar do PEE 

pela Secretária Estadual de Educação para 

análise e avaliação da Comissão 

Coordenadora Estadual. 

Secretaria de 

Estado da 

Educação de Goiás 

/ Superintendência 

Executiva de 

Educação 

23 de outubro de 

2025 

As informações relevantes 

e tomadas de decisões, 

registradas em 

memórias/atas também 

devem ser encaminhadas.  

Outubro de 2025 

Comissão Coordenadora valida o relatório e 

organiza o processo de consulta pública. 

Comissão 

Coordenadora de 

Monitoramento e 

Avaliação do PEE 

27 de outubro a 

28 de novembro 

de 2025 

Os RELATÓRIOS 

ANUAIS DE 

MONITORAMENTO 

(devem ser amplamente 

divulgados e socializados, 

por meio eletrônico e 

presencial, tais como 

reuniões nas escolas, nos 

fóruns e nos Conselhos de 

educação). 

Novembro de 2025 

A comissão coordenadora sistematiza as 

sugestões e envia para a Secretária o 

Comissão 

Coordenadora de 

Novembro de 

2025 

 Novembro de 2025 



 

documento AVALIAÇÃO DO PEE 

VERSÃO FINAL. 

 

Monitoramento e 

Avaliação do PEE 

Reuniões entre a Secretária Estadual de 

Educação e todos os gestores da Seduc para 

rever as políticas, ações e programas e/ou 

propor alterações no PEE 2015-2025, caso 

sejam necessárias 

Secretaria de 

Estado da 

Educação de Goiás 

/ Superintendência 

Executiva de 

Educação 

Dezembro de 

2025 

 Janeiro de 2026 

 

 

FLUXOS DE MONITORAMENTO 

Convocar os responsáveis (equipe técnica que deve ser composta por 2 representantes de cada superintendência) a comissão vigente é composta por 14 

pessoas da Seduc e 1 do Instituto Mauro Borges.  

FLUXO DE AVALIAÇÃO  

A equipe técnica analisa os relatórios anuais de monitoramento no seu conjunto. 

A equipe técnica elabora o documento AVALIAÇÃO DO PEE (versão preliminar). 

A equipe técnica encaminha o documento preliminar ao secretário para análise e validação.  

O secretário encaminha o documento preliminar à Comissão Coordenadora, que, depois de validá-lo organiza o processo de consulta pública.  

A Secretaria pode rever políticas, ações e programas e/ou propor alterações no plano vigente, caso sejam necessárias.  


