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

convocação prévia, foi realizada a reunião ordinária, 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 e Lenise Nunes Ferreira de Melo; e a 

conselheira suplente: Patrícia Ramos Salles. A pauta do dia foi: 1) Leitura da 

deliberação nº 25/2020, que fixa critérios para as atividades não-presenciais no 

Sistema Municipal de Educação de Paraíba do Sul-RJ, para aprovação. A presidente, 

Djenaine Sibyl, iniciou a sessão explicitando sobre a importância da deliberação para 

validar os caminhos a serem percorridos pela Secretaria Municipal de Educação. 

Ressaltou que o presente texto, fundamenta-se no Parecer nº 05/2020 do Conselho 

Nacional de Educação e na Deliberação nº 375/2020 do Conselho Estadual de 

Educação – RJ. Segundo Djenaine, por se tratar de uma situação inusitada, toda 

solução encontrada apresentará defeitos; pois em tempo algum, imaginávamos passar 

por um contexto semelhante. Portanto, esse momento é desafiador e a Educação 

precisa se movimentar, coerentemente, de modo que se possa alcançar a todos. A 

Secretária de Educação e também conselheira, Neila Bouzada, pediu a palavra e 

explicou sobre a produção do material impresso que possui maior alcance e será 

entregue a todos os alunos da rede municipal. Frisou que o ideal seria todas as escolas 

estarem funcionando, mas que detrimento da pandemia, isso não é possível; desta 

forma, a Secretaria de Educação de Paraíba do Sul não pode cruzar os braços e tem 

que agir em prol dos alunos. Dando sequência a reunião, Sabrina compartilhou a tela e 

iniciou a leitura da deliberação. Todo o documento foi lido, sem nenhuma 

intercorrência e foi aprovado por unanimidade. Neila, novamente, solicitou a palavra e 

destacou ao final que a deliberação permite ações amplas, sem engessar as propostas 

a serem desenvolvidas pela rede pública e privada; já que o CME também delibera 

para as instituições privadas de Educação Infantil no município. Reiterou a importância 

do texto em prever a possibilidade de ampliação e alteração das disposições, uma vez 

que não se sabe, de fato, quanto tempo a pandemia persistirá. Djenaine retomou a 

fala, propondo um novo encontro para avaliação e validação do Plano de Gestão 

Estratégica das Atividades Pedagógicas em Tempo de Pandemia. Ficou acordado que o 

encontro ocorrerá na quarta-feira, dia treze de maio de dois mil e vinte, às dezoito 

horas, de modo remoto, por meio do aplicativo Zoom.  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, onze de maio de dois mil e vinte. 

 


