
Ao sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, das nove horas às dezesseis 

horas, conforme convocação prévia, no Auditório, da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul, foi realizada a reunião ordinária dos Conselhos Municipais 

de Educação da Regional Sudoeste I, sob a Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz 

Oliveira, estando presentes os seguintes conselheiros: Sabrina de Carvalho Soares 

Albino e Neila Moreira dos Santos Bouzada; Maria de Lourdes Patrasso (Presidente 

da Regional) e conselheiros representantes dos municípios de Miguel Pereira, Paty do 

Alferes, Três Riose Vassouras.A reunião ordinária da regional foi substitutiva a sessão 

ordinária do pleno, em detrimento de ser uma ação coletiva dos Conselhos Municipais 

de Educação para aprofundamento dos estudos sobre a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Desta forma, uma das integrantes da comissão da BNCC no estado 

do Rio de Janeiro, Selma Cândida, mobilizou-se para estar junto ao grupo contribuindo 

nesse processo. Primeiramente, a Presidente do CME - Paraíba do Sul - RJ agradeceu a 

presença de todos e ressaltou a importância desse momento de construção do 

documento curricular de cada município; frisando que para que o texto final possa ser 

o mais completo possível, é preciso aprofundar as discussões. Em seguida, a 

conselheira e também Secretária Municipal de Educação, Neila Bouzada, deu as boas-

vindas ao grupo, também agradecendo o comprometimento da Regional em promover 

espaços de diálogo e aprendizagem. Maria de Lourdes Patrasso agradeceu a parceria e 

o desprendimento do CME - Paraíba do Sul, que sempre se faz presente nas ações da 

Regional Sudoeste I e da UNCME-RJ. Recepcionou a palestrante, Selma Cândida, 

passando a palavra a ela para que iniciasse a formação. Sendo assim, após os ritos 

iniciais, Selma ministrou a palestra. Nada mais havendo a constar, eu, Sabrina de 

Carvalho Soares Albino, Secretária desse órgão, lavrei a presente ata que dato e assino. 

Paraíba do Sul, seis de fevereiro de dois mil e vinte. 


