
Ao décimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e vinte, às dezoito horas, conforme 

convocação prévia, foi realizada a reunião extraordinária, de modo remoto, por meio 

do aplicativo Zoom, do Plenário do Conselho Municipal de Educação, sob a Presidência 

de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando presentes os seguintes conselheiros 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares Albino, Carlos Eduardo Magdalena Pereira, Ana 

Cristina de Oliveira, Neila Moreira dos Santos Bouzada, Cíntia Bevilaqua dos Santos 

Soares e Lenise Nunes Ferreira de Melo; e a conselheira suplente: Patrícia Ramos 

Salles. A pauta do dia foi: 1) Leitura do Plano de Gestão Estratégica das Atividades 

Pedagógicas em Tempo de Pandemia para aprovação. A presidente, Djenaine Sibyl, 

iniciou a sessão perguntando a todos os conselheiros se haviam lido o documento e 

todos disseram que sim. Desta forma, propôs que para que pudessem dar celeridade a 

reunião, irem diretamente as questões que cada um pontuou. Sabrina pede a palavra e 

explicita que sua fala está conectada ao seu local de fala, o segmento do sexto ao nono 

ano; portanto, queria ver a possibilidade do caderno do Fundamental II ser destacável 

para que cada professor possa acessar o material de seu componente curricular, 

independentemente, dos demais. Neila disse ser viável pensar em um material 

destacável para o professor manejar. Djenaine afirmou que no pós-pandemia, no 

tempo de acolhimento, também podem ser criadas estratégias para que os 

professores possam avaliar as atividades desenvolvidas pelos alunos. Lenise e Patrícia 

concordaram em pensar nesse momento de acolhida e depois planejar a avaliação do 

material, porque é importante pensar no sócio-emocional. Sabrina sugeriu que, para 

evitar o deslocamento de pais de um bairro para outro, se não seria possível 

encaminhar o material para as unidades escolares dos bairros. Patrícia e Lenise 

acharam a ideia positiva, mas ressaltaram que a logística e de como avisar as famílias 

poderia causar desinformação. Neila explicitou que nas áreas rurais mais remotas a 

Secretaria de Educação levará os cadernos até os alunos. Patrícia, solicitando a palavra, 

novamente, perguntou se as atividades feitas, pelos professores, em paralelo ao 

trabalho da Secretaria de Educação, também valeriam horas. Djenaine respondeu 

dizendo que, para o cômputo de horas só valerá o que está descrito na deliberação. 

Sabrina questionou como funcionaria a orientação aos alunos do Fundamental II na 

plataforma, se seria um atendimento para toda a rede ou somente para os da 

respectiva unidade escolar. Neila e Djenaine ressaltaram que as orientações serão para 

toda a rede. Não existindo mais nenhum apontamento a ser feito, o documento foi 

votado e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a constar, eu, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino, Secretária Executiva desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, treze de maio de dois mil e vinte. 

 


