
Ao décimo dia do mês de março de dois mil e vinte, às quatorze horas, conforme 

convocação prévia, na sala dos conselhos, da Secretaria Municipal de Educação de 

Paraíba do Sul, foi realizada a reunião ordinária 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, Alessandra Nascimento Celestino e 

Cíntia Bevilaqua dos Santos Soares;o conselheira suplente: Rafael Bahia Lima. A pauta 

do dia foi: 1) Leitura da deliberação nº 23/2020, que atualiza o artigo 2º da 

Deliberação nº 20/2019 do CME - Paraíba do Sul -RJ, para aprovação; 2) Leitura da 

deliberação que fixa critérios complementares para as turmas de Educação Infantil no 

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

Djenaine Sibyl, iniciou a sessão explicitando ser necessário atualizar o artigo 2º da 

deliberação nº 20/2019 do CME - Paraíba do Sul -RJ, para deixar bem claro e pacificado 

o entendimento sobre os critérios de estruturação da Educação Infantil. Sendo assim, a 

redação do novo artigo foi apresentada e aprovada por unanimidade. Dando 

sequência a reunião, Djenaine destacou que também seria preciso uma normativa de 

complementação para organização das turmas de Educação Infantil no Sistema 

Municipal de Educação de Paraíba do Sul-RJ. Deste modo, critérios foram definidos: 

número máximo de alunos por turma e de demanda de profissionais. A conselheira 

Ana Cristina Oliveira relatou a rotina de uma creche, reiterando ser indispensável a 

proposição desta deliberação. Vislumbrou a possibilidade de ampliação de 

profissionais envolvidos, entretanto, Djenaine destacou que para que o pleno possa 

alargar, significativamente, o quantitativo de profissionais que atuam no segmento, 

seria necessário avaliar o aspecto financeiro, quanto a oneração. A conselheira 

Sabrina, juntamente com Djenaine e Alessandra relembraram que o colegiado já havia 

proposto a Secretaria de Educação um ajuste nas jornadas de trabalho dos 

profissionais, de modo que a unidade não sinta, em horários de pico, carência de mão-

de-obra; e reiteraram que esse ajuste acaba por atender a unidade, não demandando 

novas admissões. De acordo com o estabelecido, o pleno decidiu que nas turmas de 

Berçário e Creche I deverá ser adotado um planejamento no horário de entrada e saída 

dos monitores, de modo que, na parte da tarde, o turno seja contemplado, com no 

mínimo, 03 (três) monitores. O documento foi aprovado por unanimidade. Finalizando 



o encontro, Ana Cristina Oliveira e Rafael Bahia fizeram um destaque, sugestionando 

uma reformulação da avaliação de desempenho dos profissionais da Educação, para 

que seja mais objetiva e efetiva, garantindo o cumprimento dos direitos e deveres do 

servidor. Todo o colegiado aprovou a ideia e concordou em sugerir a Secretaria de 

Educação reavaliar o instrumento. 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, dez de março de dois mil e vinte. 


