


LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 3.712, DE 16 

DE DEZEMBRO DE 2020

DENOMINA QUADRA 
POLIESPORTIVA LEANDRO 
GUIMARÃES DE AZEVEDO – 
SITUADA NA AVENIDA PRE-
FEITO BENTO GONÇALVES 
PEREIRA, 1º DISTRITO DE 
PARAÍBA DO SUL.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
PARAIBA DO SUL, ALESSAN-
DRO CRONGE BOUZADA, no 
uso de suas atribuições legais , 
torna público e a CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES 
aprova e eu saciono a seguinte 
Lei:

Art.: 1º - Fica denominada Fica 
denominada por QUADRA 
POLIESPORTIVA, LENADRO 
GUIMARÃES DE AZEVEDO, a 
quadra medindo 30 metros de 
comprimento por 15 metros de 
largura, situada na Avenida 
Prefeito Bento Gonçalves Perei-
ra, nº 10, Bairro Palhas.

Art.: 2º - A municipalidade se 
encarregará da confecção da 
placa denominativa e marcará a 
data de sua inauguração.

Art.: 3º - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 14 de Dezembro 
de 2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPA DE 
PARAÍBA DO SUL-RJ

2017/2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.714, de 16 

de Dezembro de 2020

FIXA A OBRIGATORIEDADE DE 

CUSTEIO MEDIANTE SUBSÍDIO 

DAS GRATUIDADES DEFERI-

DAS NA LEGISLAÇÃO MUNICI-

PAL E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

            O Prefeito Municipal de 

Paraíba do Sul, Alessandro 

Cronge Bouzada, faz saber que 

a Câmara Municipal de Paraíba 

do Sul aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei:

 Art. 1º - As gratuidades 

deferidas por lei municipal no 

TCUP serão arcadas pelo poder 

público concedente mediante 

subsídio aprovado mensal-

mente.

 Art. 2º - Fica autorizada 

alteração da estrutura para 

abertura de crédito especial ao 

argumento presente conforme o 

que se segue:

I - Para atender às despesas 

decorrentes desta lei ocorrerá a 

suplementação da seguinte 

dotação orçamentária.

02.12.26.453.40.2.118 - 3390

 Art. 4º - Para atender às 

despesas decorrentes desta lei 

nos próximos exercícios, o 

Poder Executivo fará constar da 

proposta anual do orçamento 

dotação suficiente para tal 

dispêncio.

 Art. 5º - Esta lei entra em 

vigor na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 14 de Dezembro 

de 2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL
PARAÍBA DO SUL/RJ

2017-2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.696, DE 09 

DE NOVEMBRO DE 2020

                                                             

PROLONGAMENTO DA RUA 

NOSSA SENHORA DA APARE-

CIDA EM WERNECK, 4º DISTRI-

TO DA CIDADE DE PARAÍBA 

DO SUL.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE 

PARAIBA DO SUL, ALESSAN-

DRO CRONGE BOUZADA, no 

uso de suas atribuições legais , 

torna público e a CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES 

aprova e eu sanciono a seguinte 

Lei:

 Art. 1º Fica prolongada a 

Rua Nossa Senhora da Apareci-

da em mais 329,00 metros de 

extensão por 8,00 metros de 

largura, situada no Bairro Wer-

neck, 4º Distrito do Município de 

Paraíba do Sul, conforme croqui 

em anexo.  

  Art. 2º A municipalidade 

se encarregará da confecção da 

placa denominativa e marcará a 

data de sua publicação.

 Art. 3º Esta lei entra em 

vigor na data de sua publicação.

 

Paraíba do Sul, 09 de Novembro 

de 2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPA DE
PARAÍBA DO SUL-RJ

2017/2020

Página 2
-

ATOS DO GOVERNO

O SUL PARAIBANO

Município de Paraíba do Sul-RJ

Lei 3.337 de 

24 de Fevereiro de 2017.

EXPEDIENTE

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito

Mariangela Santos
Vice Prefeita

Secretaria Municipal 

de Comunicação

Felipe Carneiro
Jornalista

Rua Visconde de Paraíba, 11
Centro - Paraíba do Sul-RJ

CEP 25850-000
Tels.: (24) 2263-1052

/1477 / 1417

www.paraibadosul.rj.gov.br

www.facebook.com/prefeitu

raparaibadosul

Ano 4 • Edição 450 • 16 de dezembro de 2020



dotação suficiente para tal 

Página 3Ano 4 • Edição 450 • 16 de dezembro de 2020







dotação suficiente para tal 

Página 6 Ano 4 • Edição 450 • 16 de dezembro de 2020

A N E X O   I

DECRETO Nº.: 2.006/2020 DE: 16/12/2020

CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Comunicação

2.04.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

493.1.90.11.00.00.00 1.000,00001

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos

2.12.15.451.0009.2.068 Manutenção e Conservação das Vias Públicas

1803.3.90.39.00.00.00 700,00002

Sec.Munic. do Ambiente e Des.Agrário

2.13.18.542.0018.2.067 Manutenção e Conservação da Usina de Rejeitos

2353.3.90.30.00.00.00 500,00001

2.200,00Total Anulado da Unidade Gestora:

TOTAL ANULADO: 2.200,00
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PREFEITURA MUNICIPAL

Procuradoria Geral do Município

2.03.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

473.3.90.39.00.00.00 1.500,00001

Secret.Munic. de  Fazenda

2.06.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

18263.3.90.39.00.00.00 700,00002

2.200,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 2.200,00

DECRETO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com
fulcro no Inciso I do Art. 4º. c/c no Inciso II do
Art. 5º. da Lei nº 3.640/2019 de 12 de
Dezembro de 2019,

DECRETO Nº.: 2.006/2020

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$2.573.811,08 (dois milhões,
quinhentos e setenta e três mil, oitocentos e onze reais e oito centavos), para reforço  da(s)
dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do Anexo I, para a(o) PREFEITURA MUNICIPAL,
Fundo Municipal de Assistência Social e Fundação Cultural.
 
Art. 2º - Os recursos de R$2.200,00 (dois mil, duzentos reais) para atender o Anexo I, serão
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso I do Art. 4º.
da Lei nº 3.640/2019 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s)
dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.
 
Art. 3º - Os recursos de R$2.571.611,08 (dois milhões, quinhentos e setenta e um mil,
seiscentos e onze reais e oito centavos) para atender o Anexo II, serão provenientes de
anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso II do Art. 5º. da Lei nº
3.640/2019 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s)
dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.
 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 16 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO

D    E    C    R    E    T    A:
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A N E X O   II

DECRETO Nº.: 2.006/2020 DE: 16/12/2020

CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Governo

2.01.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

193.1.90.11.00.00.00 91.111,14001

Secretaria Municipal de Comunicação

2.04.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

493.1.90.11.00.00.00 11.594,03001

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos

2.12.15.451.0009.2.068 Manutenção e Conservação das Vias Públicas

1773.3.90.30.00.00.00 553.887,41001

1793.3.90.39.00.00.00 49.907,26001

2.12.15.452.0009.2.190 Locação de Veículos e Máquinas Pesadas

1913.3.90.39.00.00.00 27.775,80001

2.12.15.452.0018.2.064 Manutenção e Conservação da Limpeza Urbana

1933.3.90.39.00.00.00 66.275,54001

Sec.Munic. do Ambiente e Des.Agrário

2.13.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

2083.1.90.11.00.00.00 57.312,93001

Secr. Munic.de Educação

2.14.12.365.0021.2.085 Remuneração de Professores e Profissionais do Ensino Infantil 40%

3753.1.90.11.00.00.00 1.700.000,00014

2.557.864,11Total Anulado da Unidade Gestora:

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

3.01.08.244.0005.2.049 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS

4713.3.90.30.00.00.00 13.746,97021

13.746,97Total Anulado da Unidade Gestora:

TOTAL ANULADO: 2.571.611,08
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PREFEITURA MUNICIPAL

Sec. Municipal de Compras e Licitações

2.02.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

313.1.90.11.00.00.00 3.721,85001

Procuradoria Geral do Município

2.03.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

423.1.90.11.00.00.00 37.547,48001

Secretaria Municipal de Controle Interno

2.05.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

573.1.90.11.00.00.00 3.164,53001

Secret.Munic. de  Fazenda

2.06.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

633.1.90.11.00.00.00 32.467,65001

Sec.Munic.de Planejamento e Administraçã

2.07.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

1003.1.90.11.00.00.00 75.647,01001

1043.1.91.13.00.00.00 42.858,99001

Sec.Munic.CiênciaTecnol.e Inovação

2.08.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

1163.1.90.11.00.00.00 2.049,12001

Sec.Mun.Defesa CivilSeg.e Ordem Pública

2.09.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

1243.1.90.11.00.00.00 159.552,54001

Secret.Munic.de Esporte e Lazer

2.10.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

1463.1.90.11.00.00.00 8.817,30001

Sec.Mun.Desenvolvimento Econômico

2.11.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

1573.1.90.11.00.00.00 10.471,28001

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos

2.12.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

1673.1.90.11.00.00.00 139.264,95001

Secr. Munic.de Educação

2.14.12.361.0020.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

3043.1.90.11.00.00.00 160.514,72001
2.14.12.361.0020.2.083 Remuneração de Professores e Profissionais do Ensino Fundamental 40%

3143.1.91.13.00.00.00 43.427,06014
2.14.12.361.0020.2.084 Remuneração de Professores e Profissionais do Ensino Fundamental 60%

3163.1.90.11.00.00.00 1.656.572,94014
2.14.12.365.0021.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

3723.1.90.11.00.00.00 59.046,12001

3733.1.91.13.00.00.00 6.116,11001

2.441.239,65Total Reforçado da Unidade Gestora:

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

3.01.08.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

4103.1.90.11.00.00.00 80.462,92001

4113.1.90.11.00.00.00 13.746,97021

4153.1.91.13.00.00.00 8.478,38001

102.688,27Total Reforçado da Unidade Gestora:

Fundação Cultural

Fundação Cultural de Paraíba do Sul

5.01.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

6073.1.90.11.00.00.00 27.683,16001

27.683,16Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 2.571.611,08

RESUMO DAS FONTES

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado

001 859.364,11 859.364,11

002 700,00 700,00
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014 1.700.000,00 1.700.000,00

021 13.746,97 13.746,97

2.573.811,08TOTAL: 2.573.811,08
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ATAS

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. 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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Ao quarto dia do mês de agosto 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, Ana Cristina de Oliveira, Neila Moreira dos Santos 

Bouzada, Cíntia Bevilaqua dos Santos Soares e Lenise Nunes Ferreira de Melo . A 

pauta do dia foi: 1) Proposição da revogação do artigo 10 (dez), da deliberação nº 

25/2020. A presidente, Djenaine Sibyl, iniciou a reunião destacando que quando a 

presente deliberação foi aprovada, não estimávamos quanto tempo se estenderia a 

pandemia do covid-19. Portanto, o pleno havia fixado limites percentuais para a 

contabilização de carga horária nas atividades remotas. Entretanto, com o 

alongamento do isolamento social, faz-se necessário rever tal dispositivo para que o 

calendário escolar, do corrente ano letivo, não seja demasiadamente comprometido, 

uma vez que não sabemos, ao certo, quando o isolamento terá fim. Todo o colegiado 

concordou com o que foi explicitado e aprovou por unanimidade a revogação do 

artigo. Djenaine afirmou que o órgão deve aproveitar esse momento para rever o 

Regimento Interno e, consequentemente, sua lei de criação para contextualizá-los as 

novas demandas. Todos os membros concordaram que se faz necessário esse ajuste e 

adequação. 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, quatro de agosto de dois mil e vinte. 
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Ao vigésimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e vinte, às nove horas, conforme 

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

aplicativo GoogleMeet, 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, Ana Cristina de Oliveira, 

Neila Moreira dos Santos Bouzada  e Lenise Nunes Ferreira de Melo ; e os conselheiros 

suplentes: Patrícia Ra mos Salles  e Rafael Bahia Lima. A pauta do dia foi: 1) Solicitação 

de parecer sobre a inclusão de um destaque no histórico escolar do aluno da rede 

municipal de ensino no ano de dois mil e vinte; 2) Solicitação de parecer sobre a 

alteração e adequação da matriz curricular; bem como, a inserção de novos 

componentes curriculares nos Anos Finais do Ensino Fundamental, de acordo com a 

Base Nacional Comum Curricular. A Presidente do Conselho, Djenaine Sibyl, deu início 

a reunião frisando que nesse cenário de pandemia, os Conselhos Municipais de 

Educação têm exercido um papel de grande responsabilidade; tendo que estabelecer 

diretrizes para as redes de ensino sob sua competência. Por conta dessas demandas do 

quadro pandêmico, a Secretaria Municipal de Educação solicitou que o colegiado desse 

parecer sobre duas propostas. O primeiro item da pauta, seria a inserção de um texto, 

no histórico do aluno da rede municipal de ensino, que remeta ao Planejamento de 

Gestão Estratégica das Atividades Pedagógicas em Tempos de Pandemia do município. 

Desta forma, foi feita a leitura do ofício e proposição do texto. A conselheira Lenise 

pediu a palavra e salientou que a carga horária dos anos finais do Ensino Fundamental 

é superior ao que ficou estipulado no documento. Destacou também, que as unidades 

escolares funcionaram no início do corrente ano letivo e que essas horas deveriam ser 

computadas. Djenaine retomou a palavra e disse que a intenção do texto a ser inserido 

no histórico é realçar a carga horária de oitocentas horas anuais, conforme as 

determinações legais, foram cumpridas. Reiterou que a carga horária do início do ano 

letivo (meses de fevereiro e março) não foram as mesmas em todas as unidades 

escolares; visto que, algumas delas serviram como ponto de acolhida para 

desabrigados de enchentes e outras ficaram com o acesso comprometido por conta 

das chuvas. Sabrina pediu a palavra e solicitou então um pequeno ajuste ao texto, para 

deixar mais clara e objetiva a observação; a inclusão da palavra MÍNIMA. Sendo assim, 

a redação ficaria: “De acordo com a Del. 25/2020 CME/PS e Parecer 11/2020 CNE – a 

realização de atividades não presenciais, cumprindo carga horária mínima de 800 

horas, descrita no planejamento de Gestão Estratégicas das Atividades Pedagógicas em 

Tempos de Pandemia, aprovado em Parecer nº2/2020/CME/PS". A sugestão foi 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. Djenaine deu sequência a reunião 

e apresentou o segundo item da pauta. Primeiramente, explicitou que no município de 

Paraíba do Sul há dois componentes curriculares diversificados: Geometria e Produção 

de Texto. Entretanto, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, esses dois 

componentes encontram-se dispostos dentro das matrizes de referência de 

Matemática e Língua Portuguesa, respectivamente. Portanto, se o documento base 
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norteador dos currículos escolares trazem essa imbricação, não pode a matriz  

curricular da rede municipal dissociá-las. Por isso, a Secretaria de Educação propõe a 

criação de outros componentes curriculares que estarão relacionados a Matemática e 

a Língua Portuguesa: Estudos Complementares em Matemática e Estudos 

Complementares em Língua Portuguesa. A conselheira Neila pediu a palavra para 

expor o que foi pensado sobre esses novos componentes. Disse que haverá um 

trabalho planejado, organizado e estruturado pela Secretaria de Educação; para que 

atividades complementares, do respectivo componente, possam ter complexidades 

diferenciadas, sendo desenvolvidas para monitorar e acompanhar as habilidades 

adquiridas e consolidadas pelos alunos. Djenaine retomou a palavra e apresentou a 

matriz curricular. Os Estudos Complementares em Língua Portuguesa irão compor o 

currículo do sexto e oitavo ano de escolaridade e os Estudos Complementares em 

Matemática irão compor o sétimo e nono ano de escolaridade. O colegiado aprovou a 

alteração e destacou que esse monitoramento será de grande relevância para o 

planejamento e aplicação de ações mais direcionadas. Nessa toada, ainda atendendo a 

Base Nacional Comum Curricular e também as determinações legais, a matriz 

curricular dos anos finais do Ensino Fundamental será contemplada com a oferta do 

Ensino Religioso (de matrícula facultativa). Foi apresentada, novamente, a matriz 

curricular, com todas as alterações postas. O pleno votou e por unanimidade a 

aprovou todas as sugestões retratadas. Não existindo mais nenhum apontamento a ser 

feito, Djenaine agradeceu a participação e disponibilidade de todos. 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, vinte e oito de outubro 

de dois mil e vinte. 
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Ao oitavo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, conforme 

convocação prévia, foi realizada a reunião ordinária, do Plenário do Conselho 

Municipal de Educação, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação sob a 

Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando presentes os seguintes 

conselheiros: Sabrina de Carvalho Soares Albino, Carlos Eduardo Magdalena Pereira , 

Neila Moreira dos Santos Bouzada , Rafael Bahia Lima  e Vinício Dantas Vicentini.  A 

pauta do dia foi: 1) Leitura para votação da nova Lei do Conselho Municipal de 

Educação a ser encaminhada para a Câmara de Vereadores; 2) Leitura para votação e 

homologação do novo Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação; 3) 

Leitura e apresentação da proposta da nova Matriz Curricular para o Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos; 4) Leitura e apresentação para votação 

da alteração da carga horária do material didático-pedagógico pela Secretaria 

Municipal de Educação no Planejamento Estratégico em Tempos de Pandemia; 5) 

Apresentação da Orientação Curricular da Rede Municipal de Paraíba do Sul para 

homologação e 6) Apresentação do calendário escolar de 2021 (dois mil e vinte e um) 

para concessão de parecer. A Presidente do Conselho, Djenaine Sibyl, deu início a 

reunião agradecendo a presença de todos e agradecendo mais uma vez a 

disponibilidade e participação dos membros do colegiado; principalmente, dos 

titulares que não poderiam comparecer e antecipadamente avisaram para que os 

suplentes pudessem compor o pleno. Seguindo a ordem do dia, foi projetada a nova 

proposta de Lei para o Conselho Municipal de Educação. A Presidente, Djenaine, 

explicou que nossa legislação carecia de atualização, uma vez que esta datava da 

década de noventa e que outras legislações supervenientes dão ensejo a essa 

adequação. O documento foi lido e Vinicio destacou a relevância dessa acomodação 

legal, principalmente, na composição dos membros do órgão. O conselheiro Carlos 

Eduardo fez uma observação quanto a não ter, na composição dos membros do 

colegiado, da nova lei do CME, indicação para o Legislativo. Djenaine frisou que de 

acordo com a UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação) e a 

Coordenadoria Regional dos Conselhos, bem como a Carta de Aracaju, aconselham a 

não vinculação regimental de composição dos conselhos para o legislativo. Porém, isso 

não impede a participação e acompanhamento dos vereadores nas sessões; podendo 

até mesmo, serem indicados pela Secretaria Municipal de Educação para compor o 

colegiado pela indicação governamental; o que encontra-se previsto no ordenamento. 

Desta forma, a nova Lei do CME foi aprovada por unanimidade e será encaminhada 

para a Câmara Legislativa Municipal. Dando sequência, foi feita a leitura para votação 

do novo Regimento Interno do Conselho Municipal que estará em consonância com a 

nova lei a ser votada na Câmara. Assim como, a lei, o Regimento Interno também foi 

aprovado por unanimidade pelo pleno. Em continuidade a pauta do dia, em 

conformidade com o Parecer nº 04/2020 este colegiado foi favorável a mudança da 

matriz curricular do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – Fases Finais 

para a inserção dos componentes curriculares: Ensino Religioso e Estudos 
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Complementares em Língua Portuguesa e Matemática. A nova Matriz Curricular foi 

projetada e explicada para todos os membros que, mais uma vez, reiteraram a 

aprovação da matriz. Entretanto, quanto a oferta do Ensino Religioso os conselheiros 

preocuparam-se em deixar fixado parâmetros para a implementação do ensino na 

rede. Estabelecendo critérios objetivos para seleção dos professores que irão ministrar 

essas aulas. Visto que o caráter das aulas não deverá ser confessional e proselitista. 

Dando procedência a pauta, foi apresentada a alteração realizada na carga horária de 

cada material didático-pedagógico pela Secretaria Municipal de Educação no 

Planejamento Estratégico em Tempos de Pandemia. Houve um detalhamento da carga 

horária para cada caderno de atividade por etapa, segmento ou modalidade de ensino. 

Os conselheiros aprovaram essa modificação por unanimidade. Posteriormente, foi 

projetada a apresentação da Orientação Curricular da Rede Municipal de Paraíba do 

Sul para homologação. Nesse momento, a conselheira Neila Bouzada pediu a palavra 

para elucidar ao pleno que o documento foi uma construção do corpo docente 

municipal, nos encontros que foram promovidos pela Secretaria Municipal de 

Educação e nas audiências públicas; uma conquista coletiva da rede sulparaibana. 

Djenaine fez um breve histórico contextualizando o desenvolvimento da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) no território nacional e, em especial, no estado do Rio de 

Janeiro. Novamente, os membros do conselho aprovaram por unanimidade a 

homologação do documento. Por último, foi apresentado o calendário escolar para o 

ano letivo de dois mil e vinte e um, tendo destaque a disposição do mesmo em dias 

letivos e também em horas, em detrimento da pandemia de covid-19. O calendário 

escolar também foi aprovado por unanimidade. 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, oito de dezembro de dois mil e vinte. 
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PARECER

                    

                                    ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

           MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL  
 
 

1 
 

             Parecer CME/PS nº 01/2020  
Análise, proposição e revisão do Regimento Escolar da 
Rede Municipal de Paraíba do Sul - RJ 

                                                                  
 
Paraíba do Sul, 24 de janeiro de 2020. 

 

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal de Educação, Neila Bouzada, encaminhou um pedido 

ao Pleno do Conselho Municipal de Paraíba do Sul – RJ, para que fosse reavaliado o Regimento 

Escolar da Rede Municipal e concedido um parecer sobre as alterações estabelecidas pela 

Secretaria Municipal de Educação.  

Em 2017, o Conselho Municipal de Educação concedeu um parecer à Secretaria Municipal 

de Educação sobre o Regimento Escolar. A partir do parecer, o documento sofreu reformulações e 

retornou ao colegiado para nova apreciação.  

Sendo assim, em sessão extraordinária, realizada no dia 17 de dezembro de 2019, o pleno 

decidiu aprovar o Regimento Escolar com as alterações e inserções feitas pelo órgão. 

 

           Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e distinta 

consideração.      

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________________ 

        Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

                                           Presidente do Conselho Municipal de Educação     
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                                    ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

           MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL  
 
 

1 
 

             Parecer CME/PS nº 02/2020  
Análise plano de Gestão Estratégica das Atividades 
Pedagógicas desenvolvido pela Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul - RJ 

                                                                  
 
Paraíba do Sul, 15 de maio de 2020. 

 

Levando em consideração o momento atípico que a sociedade brasileira vivencia, com a 

pandemia de Covid-19, foi preciso revisar as propostas pedagógicas e os planos de ação para o ano 

letivo de 2020. 

Evidentemente, essa reestruturação demandou tempo para planejamento, ponderações e 

construção; até que pudesse ser apresentada de modo que os impactos impostos pela pandemia, 

na Educação, pudessem ser mitigados. 

Desta forma, a Ilustríssima Srª Secretária Municipal de Educação, Neila Bouzada, 

encaminhou um pedido ao Pleno do Conselho Municipal de Paraíba do Sul – RJ, para que fosse 

avaliado e concedido um parecer sobre o plano de Gestão Estratégica das Atividades Pedagógicas 

desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação.  

Sendo assim, em sessão extraordinária, realizada no dia 13 de maio de 2020, por meio 

digital, no aplicativo Zoom, o pleno decidiu aprovar o plano de gestão estratégica com as 

alterações e inserções feitas pelo órgão. A Secretária de Educação, que é membro do conselho e 

participava da reunião, aprovou de plano as sugestões propostas que passaram a compor o 

documento. 

 

           Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e distinta 

consideração.      

Atenciosamente, 

 

_________________________________________ 

        Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

                                           Presidente do Conselho Municipal de Educação     
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                                    ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

           MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL  
 
 

1 
 

             Parecer CME/PS nº 03 /2020 
Parecer deste colegiado ao texto a ser inserido nos 
documentos dos alunos matriculados na rede municipal, 
no ano letivo de 2020, incluindo histórico escolar. 

                                                                  
 
Paraíba do Sul, 03 de novembro de 2020. 

 

Levando em consideração o momento atípico que a sociedade brasileira vivencia, com a 

pandemia de Covid-19, se torna necessário que sejam revistos alguns documentos para o ano 

letivo de 2020. 

Desta forma, a Ilustríssima Srª Secretária Municipal de Educação, Neila Bouzada, 

encaminhou um pedido ao Pleno do Conselho Municipal de Paraíba do Sul – RJ, para que fosse 

avaliado e concedido um parecer sobre a inserção, de um texto explicativo do contexto 

pandêmico, no histórico escolar do aluno.  

Sendo assim, em sessão extraordinária, realizada no dia 28 de outubro de 2020, por meio digital, 

no aplicativo GoogleMeet, o pleno decidiu aprovar o destaque. Entretanto, sugere uma pequena 

modificação no texto para que a mensagem fique mais clara e objetiva.  

 

2020 - De acordo com a Del. 25/2020 CME/PS e Parecer 11/2020 CNE – a realização de atividades não 

presenciais cumpriram a carga horária mínima de 800 horas, descrita no planejamento de Gestão 

Estratégicas das Atividades Pedagógicas em Tempos de Pandemia, aprovado em Parecer 

nº2/2020/CME/PS.  

  

 Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e distinta 

consideração.  

   

Atenciosamente, 

_________________________________________ 

        Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

                                           Presidente do Conselho Municipal de Educação  
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                                    ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

           MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL  
 
 

1 
 

             Parecer CME/PS nº 0 5/2020 
Análise e proposições ao calendário escolar de 2021 da 
Rede Municipal de Educação de Paraíba do Sul. 
                                                                     

 
Paraíba do Sul, 09 de dezembro de 2020. 

 

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal de Educação encaminhou um pedido à Presidente 

do Conselho Municipal de Paraíba do Sul – RJ, Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, para que fosse 

avaliado e concedido parecer sobre o Calendário Escolar de 2021 da Rede Pública Municipal. 

O colegiado se reuniu e, após análise e discussão do documento, aprovou por unanimidade 

a proposta do calendário escolar, tendo destaque a disposição do mesmo em dias letivos e 

também em horas, em detrimento da pandemia de covid-19.  

           Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e distinta 

consideração.  

 

Atenciosamente, 

_________________________________________ 

        Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

                                           Presidente do Conselho Municipal de Educação  
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DELIBERAÇÕES

 

 

 

 

DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 23 – 2020 
 
Atualiza o artigo 2º da Deliberação nº 20/2019 do 
CME – Paraíba do Sul -RJ.  
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com os dispositivos jurídicos:  
 

- Lei nº 4.024/61 - artigo 9º, §1º, alínea “c” (com a redação dada pela Lei nº 9.131/95);  

- Lei nº 9.394/96 - artigo 32; 

- Lei nº 11.274/2006; 

- Resolução CNE/CEB nº 5/2009; 

- Resolução CNE/CEB nº 7/2010; 

- Resolução CNE/CEB nº 02/2018 de 09 de outubro de 2018. 

- Parecer CNE/CEB nº 20/2009; 

- Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e 

- Parecer CNE/CEB nº 02/2018, homologado pela Portaria MEC nº 1.035, de 05 de outubro de 2018, 

publicada no Diário Oficial da União (08 de outubro de 2018, Seção 1, pág. 43). 

 
 

DELIBERAR  
 

O artigo 2º, da Deliberação nº 20/2019, deste Conselho, passa a ter a seguinte redação: 
 

Artigo 2º - A Educação Infantil será estruturada obedecendo a seguinte organização:  

 

I - Para as crianças de até 06 (seis) anos de idade: 

a) Berçário – crianças de 06 (seis) meses a 11 (onze) meses até 31 de março do ano em curso; 

b) Creche I - crianças que completem 01 (um) ano a 01(um) ano e 11 (onze) meses até 31 de março 

do ano em curso;  

c) Creche II - crianças que completem 02 (dois) anos a 02 (dois) anos e 11 (meses) até 31 de março 

do ano em curso;  
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d) Creche III - crianças que completem 03 (três) anos a 03 (três) anos e 11 (onze) meses até 31 de 

março do ano em curso;  

e) 2º Período - crianças que completem 04 (quatro) anos a 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses até 

31 de março do ano em curso;  

f) 3º Período - crianças que completem 05 (cinco) anos a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses até 31 

de março do ano em curso. 

 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 
 
 

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 10 de março de 2020. 
 
 

_______________________________________________ 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do CME 
 
 

_______________________________                                     _________________________________  

   Sabrina de Carvalho Soares Albino                                               Cíntia Bevilaqua dos Santos Soares 

 

 

 

 

_______________________________                                      __________________________________ 

  Carlos Eduardo Magdalena Pereira                                                       Ana Cristina de Oliveira 
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DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 24 – 2020 
 
Fixa critérios complementares para as 
turmas de Educação Infantil no Sistema 
Municipal de Educação de Paraíba do Sul –
RJ. 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com os dispositivos jurídicos:  
 

- Lei nº 9.394/96; 

- Parecer CNE/CEB nº 20/2009. 

 
 

DELIBERAR  
 

As turmas de Educação Infantil no Sistema Municipal de Educação de Paraíba do Sul irão se 
organizar da seguinte forma: 
 

I – Berçário e Creche I: 

a) Número máximo de 20 (vinte) alunos por turma; 

b) 01 (um) Professor; 

c) Mínimo de 04 (quatro) monitores. 

 

II – Creche II: 

a) Número máximo de 20 (vinte) alunos por turma; 

b) 01 (um) Professor; 

c) Mínimo de 03 (três) monitores. 

 

III – Creche III (INTEGRAL): 

a) Número máximo de 25 (vinte e cinco) alunos por turma; 
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b) 01 (um) Professor; 

c) 03 (três) Monitores. 

 

IV - 2º e 3º períodos (INTEGRAL): 

a) Número máximo de 25 (vinte e cinco) alunos por turma; 

b) 01 (um) Professor; 

c) 02 (dois) Monitores. 

 

V – Creche III, 2º e 3º períodos (PARCIAL): 

a) Número máximo de 25 (vinte e cinco) alunos por turma; 

b) 01 (um) Professor. 

 

Parágrafo único: 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. 

 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 
 
 

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 10 de março de 2020. 
 
 

_______________________________________________ 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do CME 
 
                                                                                                           

 

_______________________________                             _______________________________ __ 

   Sabrina de Carvalho Soares Albino                                       Cíntia Bevilaqua dos Santos Soares 

 

 

_______________________________                                  __________________________________  

  Carlos Eduardo Magdalena Pereira                                                       Ana Cristina de Oliveira 
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DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 25 – 2020 
 
Fixa critérios para as atividades não 
presenciais no Sistema Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul –RJ. 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em 

conformidade com os dispositivos jurídicos:  

 
- Constituição Federal do Brasil 1988; 

- Lei nº 9.394/96; 

- Deliberação CEE-RJ nº 376/2020;   

- Medida Provisória nº 934/2020; 

- Parecer CNE/CB 19/2009; 

- Parecer CNE/CP nº 05/2020. 

  
- Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a 

disseminação comunitária do COVID-19 em todos os Continentes caracteriza pandemia e que estudos 

recentes demonstram a eficácia das medidas de afastamento social precoce para restringir a 

disseminação do COVID-19, além da necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar 

aglomerações em toda a cidade, inclusive no transporte coletivo; 

 

- Considerando o disposto no artigo 205 da Constituição Federal de 1988 determinando que a Educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho; 

 
- Considerando o disposto no artigo 206, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, que determina ser 

um princípio do ensino ministrado no Brasil a garantia de padrão de qualidade; 

 

- Considerando o disposto no artigo 22, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que 

estabelece como finalidades da Educação Básica, desenvolver o educando, assegurar a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores; 
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- Considerando o artigo 23 da LDB, que dispõe em seu §2º, que o calendário escolar deverá adequar-se 

às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, 

sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei; 

 

- Considerando o artigo 32, § 4º, da LDB que afirma que o Ensino Fundamental será presencial, sendo o 

ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais; 

 

-  Considerando o Parecer CNE/CB 19/2009, de 2 de setembro de 2009, e homologado em 13 de outubro 

de 2009, que responde consulta sobre o calendário escolar; 

 

-  Considerando a Nota de Esclarecimento emitida pelo Conselho Nacional de Educação, em 18 de março 

de 2020, com orientações aos sistemas e aos estabelecimentos de ensino, de todos os níveis, etapas e 

modalidades, que porventura tenham necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas ou de 

aprendizagem, em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações 

preventivas à propagação do COVID-19; 

 

- Considerando o documento expedido em 17 de março de 2020, atualizado em 19 de março de 2020, do 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção a Educação do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que trata do COVID- 19, no âmbito da educação do Estado 

do Rio de Janeiro; 

 

-  Considerando o Parecer CNE/CP nº 05/2020, de 28 de abril de 2020, a ser homologado; 

 

-  Considerando a MP nº 934/2020 que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da 

Educação Básica e do Ensino Superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de 

emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

 

- Considerando os Decretos Municipais que estabelecem recomendações e orientações em 

decorrência da infecção pelo Covid-19: 

 

 * Decreto Nº 1.821/2020; 

 * Decreto Nº 1.822/2020; 

  * Decreto Nº 1.828/2020; 

 * Decreto Nº 1.840/2020; 

 * Decreto Nº 1.847/2020; 
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DELIBERA 

 
Art. 1º - As instituições vinculadas ao Sistema Municipal de Paraíba do Sul -RJ, públicas ou privadas da Educação 

Básica poderão reorganizar suas atividades escolares, a partir de seus projetos pedagógicos, a serem 

realizadas pelos estudantes e profissionais da educação em regime especial domiciliar. 

 

Art. 2º - Deve ser assegurado que a reposição de aulas e a realização de atividades escolares possam ser 

efetivadas de forma que se preserve o padrão de qualidade previsto no inciso IX,  do artigo 3º da LDB e 

no inciso VII, do artigo 206 da Constituição Federal. 

 

Art. 3º - Algumas possibilidades de cumprimento da carga horária mínima estabelecida pela LDB seriam: 

 

I - a reposição da carga horária de forma presencial ao fim do período de emergência; 

II - a realização de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de 

informação e comunicação) enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos 

ambientes escolares, garantindo ainda os demais dias letivos mínimos anuais/semestrais previstos no 

decurso;  

III - a ampliação da carga horária diária, com a realização de atividades pedagógicas não presenciais, 

(mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação) concomitante ao período das 

aulas presenciais, quando do retorno às atividades. 

 

Parágrafo único - Por atividades não presenciais entende-se, nesta deliberação, aquelas a serem 

realizadas pela instituição de ensino com os estudantes, quando não for possível a presença física destes 

no ambiente escolar.  A realização de atividades pedagógicas não presenciais visa, em primeiro lugar, que 

se evite retrocesso de aprendizagem por parte dos estudantes e a perda do vínculo com a escola, o que 

pode levar à evasão e abandono. 

 

Art. 4º   -  Para garantir o direito à educação com qualidade, à proteção, à vida e à saúde de estudantes, 

professores, funcionários e comunidade escolar, exclusivamente, nesse período de excepcionalidade, as 

atividades domiciliares, em regime especial, somente serão admitidas para o cômputo do calendário 

letivo 2020, nos termos que seguem: 

 

I -  As instituições de ensino devem divulgar, junto à comunidade escolar, as formas de prevenção e 

cuidados, de acordo com os órgãos de saúde, bem como o período de suspensão das atividades presenciais 

na própria instituição; 

II - As instituições de ensino básico devem, com a participação de seu corpo docente, planejar e organizar 
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as atividades escolares, a serem realizadas pelos estudantes fora da instituição, indicando: 

 

a) os objetivos, métodos, técnicas, recursos, prazos para entrega e recolhimento, bem como a carga 

horária prevista das atividades a serem desenvolvidas de forma não presencial pelos alunos, de acordo com 

a faixa etária; 

b) formas de acompanhamento, avaliação e comprovação da realização das mesmas por parte 

dos alunos. 

 

§1º - O plano de ação pedagógica deverá ser divulgado a toda a comunidade escolar, com efeito imediato, 

respeitando a legislação em vigor, os currículos das instituições e a presente Deliberação. 

§2º - No caso da rede privada uma cópia do plano de ação pedagógica deve ser remetida à Supervisão 

Escolar, por meio eletrônico, para ciência, em até 30 (trinta)dias. 

§3º - Nos locais de difícil acesso, onde houver impossibilidade de acompanhamento aos estudantes, deve-

se garantir que não haja prejuízos aos mesmos. 

 

Art. 5º -  A realização das atividades pedagógicas, não presenciais, não se caracteriza pela mera 

substituição das aulas presenciais; e sim, pelo uso de práticas pedagógicas mediadas ou não por 

tecnologias digitais de informação e comunicação que possibilitem o desenvolvimento de objetivos de 

aprendizagem e habilidades previstas na BNCC, currículos e propostas pedagógicas passíveis de serem 

alcançados através destas práticas.  

 

Art. 6º - As atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer: 

 

I -  por meios digitais (videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e 

aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros);  

II - por meio de programas de televisão ou rádio; pela adoção de material didático impresso com 

orientações pedagógicas distribuído aos alunos e seus pais ou responsáveis;  

III - pela orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos materiais 

didáticos.  

 

Parágrafo único - A comunicação é essencial neste processo, assim como a elaboração de guias de 

orientação das rotinas de atividades educacionais não presenciais para orientar famílias e estudantes, 

sob a supervisão de professores e dirigentes escolares. 

 

Art. 7º - Na Educação Infantil, para a pré-escola, as instituições deverão repor as aulas somente de forma 

presencial, de modo que cada aluno esteja apto a cumprir o mínimo de 60% (sessenta porcento) de 
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presença dos 200 (duzentos) dias letivos, conforme determina o art. 31, inciso IV, da LDB. 

 

Parágrafo único - Sugere-se que as escolas possam desenvolver alguns materiais de orientações aos pais 

ou responsáveis com atividades educativas de caráter eminentemente lúdico, recreativo, criativo e 

interativo, para realizarem com as crianças em casa, enquanto durar o período de emergência, 

garantindo, assim, atendimento essencial às crianças pequenas e evitando retrocessos cognitivos, 

corporais (ou físicos) e socioemocionais. 

 
Art. 8º - Cabe às instituições de Educação Básica zelarem pelo registro da frequência dos alunos, e 

acompanhamento da evolução das atividades propostas, elaborando um relatório ao final do processo, no 

prazo de até 30 (trinta) dias, que será enviado ao Conselho Municipal de Educação. 

 

Parágrafo único -  O relatório deverá servir de referência para o trabalho em sala de aula após o retorno as 

aulas. 

 

Art. 9º - As atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos alunos de todos os níveis, etapas e 

modalidades educacionais. Portanto, é extensivo àqueles submetidos a regimes especiais de ensino, 

conforme a deliberação nº 21/2019 do CME de Paraíba do Sul. 

 

Parágrafo único - As atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais de 

informação e comunicação, adotarão medidas de acessibilidade igualmente garantidas, enquanto 

perdurar a impossibilidade de atividades escolares presenciais na unidade educacional da educação 

básica. 

 

Art. 10 – Todas as atividades pedagógicas, não presenciais, só poderão computar, ao máximo, 160 (cento 

e sessenta) horas; que correspondem a  20% (vinte porcento) da carga horária de 800 (oitocentas) 

horas.(REVOGADO PELA DELIBERAÇÃO Nº 26/2020 – CME-PS) 

 

Art. 11 - Caso as medidas de isolamento se estendam, mantendo a suspensão das aulas presenciais, ou 

haja novas determinações legais, este Colegiado emitirá novas regulamentações e tornará públicas suas 

orientações. 

 

Art. 12 -  Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 
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CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 

 
 

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 de maio de 2020. 
 
 

_______________________________________________ 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do CME 
 
                                                                                                           

 

_______________________________                             _________________________________  

   Sabrina de Carvalho Soares Albino                                       Neila Moreira dos Santos Bouzada 

 

 

_______________________________                             __________________________________ 

  Carlos Eduardo Magdalena Pereira                                                       Ana Cristina de Oliveira 

 

 

 

______________________________ 

    Lenise Nunes Ferreira de Melo 
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DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 26 – 2020 
 
Revoga o artigo 10, Deliberação nº 25/2020 do CME 
– Paraíba do Sul -RJ.  
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com os dispositivos jurídicos:  
 

 
 

DELIBERAR  
 

      Pela revogação total do artigo 10, deliberação nº 25/2020, por entender que não há previsibilidade do 

término do período de isolamento social. Portanto, fixar percentuais para a realização das atividades 

remotas comprometeria, substancialmente, posterior organização do calendário escolar.  

 

 

 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 
 
 

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 04 de agosto de 2020. 
 
 

_______________________________________________ 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do CME 
 
 

_______________________________                                     _________________________________  

   Sabrina de Carvalho Soares Albino                                               Cíntia Bevilaqua dos Santos Soares 

 

 

 

 

 



Página 33Ano 4 • Edição 450 • 16 de dezembro de 2020

_______________________________                                      __________________________________ 

              Ana Cristina de Oliveira                                                            Lenise Nunes Ferreira de Melo 

 

 

 

 

_______________________________ 

  Neila Moreira dos Santos Bouzada 
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DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 27 – 2020 
 
Altera a redação de alguns artigos da Deliberação 
nº 22/2019, do CME – Paraíba do Sul -RJ 

 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento no disposto no Decreto Municipal nº 104 / 1999; revisando seus atos e deliberações, 
buscando adequá-las às legislações atuais pertinentes, vem por meio deste:  
 
 

DELIBERAR  
 

Os artigos abaixo elencados, da Deliberação nº 22/2019, deste Conselho, passam a ter nova redação:  
 
 

* Artigo 4º -  

 

Parágrafo único - Excepcionalmente, no Ensino Fundamental – anos iniciais (Fase I a V) e nos anos finais 

(Fase VI a IX), a Educação de Jovens e Adultos, atenderá, em horários flexíveis e espaços alternativos, 

vinculados a uma Unidade Escolar. 

 

 

*Artigo 5º -  

 

§1º - Para as fases iniciais do Ensino Fundamental fica estabelecida a carga horária mínima de 1800 (mil e 

oitocentas) horas, distribuídas em um mínimo de dois anos e meio de duração.  

§3º - Nas fases iniciais do Ensino Fundamental I, mediante necessidade e justificativa, poderão ser 

formadas turmas multisseriadas. 

§4º- Para as fases finais do Ensino Fundamental fica estabelecida a carga horária mínima de 1600 (mil e 

seiscentas) horas, distribuídas em um mínimo de dois anos de duração. Adota-se a seguinte organização: 
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*Artigo 8º -  

§2º - Os registros do aproveitamento e ou rendimento dos educandos devem ser sistematizados e 

documentados, preferencialmente, na forma de Parecer Descritivo, nas fases iniciais do Ensino 

Fundamental e por meio de notas, nas fases finais do Ensino Fundamental na modalidade EJA.  

 

* Artigo 12 - A função de docência na modalidade EJA, em unidades escolares municipais, deverá ser 

desempenhada por profissionais concursados, cuja escolarização mínima exigida é o Curso de Formação de 

Docentes ou Magistério a nível médio, para as fases iniciais do Ensino Fundamental, e o Curso de 

Graduação, para as fases finais do Ensino Fundamental.  

 

 

 Em detrimento das alterações feitas, na redação destes dispositivos, estas automaticamente irão 

ser refletidas no Regimento Escolar da Rede Municipal de Educação de Paraíba do Sul. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 
 
 

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 29 de outubro de 2020. 
 
 

_______________________________________________ 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do CME 
 
 

_______________________________                                     _________________________________  

 Sabrina de Carvalho Soares Albino                                                 Neila Moreira dos Santos Bouzada 

 

 

 

_______________________________                                      __________________________________ 

              Ana Cristina de Oliveira                                                            Lenise Nunes Ferreira de Melo 
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DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 28 – 2020 
 

                 Dispõe sobre a alteração da Matriz  
  Curricular no Ensino Fundamental      

   e traz  outras providências. 
 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e 

em conformidade com os dispositivos jurídicos: 

 

DELIBERA 

 
  

Em conformidade com o Parecer nº 04/20, este colegiado foi favorável a mudança da 

matriz curricular do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – Fases Finais (em 

anexo), para a inserção dos componentes curriculares: Ensino Religioso e Estudos 

Complementares em Língua Portuguesa e Matemática; que não possuem caráter avaliativo e, 

portanto, os discentes não são passíveis a reprovação.  

Para os Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental o componente curricular, Ensino 

Religioso, de oferta obrigatória e matrícula facultativa, de acordo com a ADI 4439, deverá ser 

ministrado em toda a rede, preferencialmente por professores pós-graduados em Ensino Religioso 

e/ou professores que passem por capacitação profissional contínua, a ser oferecida pela Rede 

Municipal de Ensino. Sendo indicado que o preenchimento dessas vagas seja feito através de 

processo seletivo interno, com os professores efetivos da Rede Municipal de Paraíba do Sul – RJ.  

 Somente para os Anos Finais do Ensino Fundamental, no 6º e 8º anos serão ministradas 

aulas de Estudos Complementares em Língua Portuguesa com o objetivo de monitorar e 

desenvolver habilidades referentes ao componente curricular de Língua Portuguesa; trabalhando 

protocolos e práticas de leitura, interpretação de textos e escrita.  A serem ofertados em dois 

momentos, não seqüenciais, 6º e 8º anos.  

A idéia é que, no primeiro momento, ou seja, no 6º ano de escolaridade, sejam 

aprofundadas e desenvolvidas as habilidades inerentes ao referido ano. No segundo momento, ou 

seja, no 8º ano, sejam aprofundadas e consolidadas as habilidades que perpassaram os anos 

anteriores.  
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Para o 7º e 9º anos de escolaridade serão ministradas aulas de Estudos Complementares 

em Matemática visando o desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico e formação de 

leitores e escritores em Matemática. Esse componente curricular seguirá a mesma dinâmica acima 

descrita, sendo ofertada em anos alternados: na primeira oportunidade, aprofundando e 

consolidando habilidades correlatas ao 6º e 7º anos e, na segunda oportunidade, aprofundando e 

consolidando o que está conexo ao 8º e 9º anos. 

Os Estudos Complementares se darão dessa forma para que o aluno ao longo de sua 

trajetória nos anos finais do Ensino Fundamental possa se apropriar de modo mais aprofundado 

das habilidades necessárias. Alternando os estudos com os descritores da Prova Brasil, numa 

perspectiva de progressão de aprendizagem, já que todos os descritores serão distribuídos por 

anos de escolaridades. 

 Os componentes curriculares supracitados serão lecionados pelos professores de Língua 

Portuguesa e Matemática, para que complementem a carga horária de 16 horas semanais, em 

detrimento da extinção das aulas segmentadas de Produção Textual e Geometria.  

O colegiado considera que, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a 

Geometria e a Matemática encontram-se imbricados e fazem parte do mesmo componente 

curricular. Nesse sentido, também encontramos a Produção de Texto associada à Língua 

Portuguesa. 

 O material didático-pedagógico a ser utilizado nas referidas aulas deverão ser elaborados 

pela equipe técnico-pedagógica da Secretaria Municipal de Educação juntamente com a equipe 

escolar. 

 Por fim, nos Anos Iniciais a Base Nacional Comum Curricular traz a Educação Física em sua 

construção e, segundo entendimento do CNE, em sua Resolução CNE/CEB nº07/2010 e o Parecer  

CNE/CEB nº07/2013: 

(...) deverá estar a cargo do professor de referência da turma ou de professor com 
licenciatura na área de referência, na medida em que o componente não é oferecido na 
forma de disciplina específica no que se refere à Educação Infantil e aos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, até o 5º ano.  
 
O eixo da questão ora analisada se desloca dos profissionais para as concepções 
curriculares. O currículo não pode ser fragmentado, especialmente quando se trata de 
Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Portanto, o projeto político-
pedagógico das escolas deve garantir que os professores de referência das turmas da 
Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, até o 5º ano, bem como os 
professores licenciados em Educação Física, devam ter acesso a oportunidades de formação 
continuada (novos conhecimentos e práticas pedagógicas), que possibilitem melhorias 
significativas nas condições de aprendizagem dos estudantes, em um processo mediador 
entre diferentes saberes e fazeres dos profissionais e dos alunos. 
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CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 
 

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 08 de dezembro de 2020. 
 
 

_______________________________________________ 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do CME 
 

 

 

_________________________________                               ________________________________ 

    Sabrina de Carvalho Soares Albino                                             Neila Moreira dos Santos Bouzada 

 

 

 _________________________________                              ________________________________ 

   Carlos Eduardo Magdalena Pereira                                                     Vinicio Dantas Vicentini 

 

 

________________________________ 

               Rafael Bahia Lima 
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n 

Matriz Curricular Ensino Fundamental – Anos finais 
 
 

Ano/Componentes 

Curriculares 

 6º Ano 

(aulas por semana) 

7º ano 

(aulas por 

semana) 

8º Ano 

(aulas por 

sema a) 

9º Ano 

(aulas por semana) 

Artes  2 2 2 2 

Ciências  4 4 4 4 

Educação Física  2 2 2 2 

Ensino Religioso  1 1 1 1 

Geografia  4 4 4 4 

História  4 4 4 4 

Língua Inglesa  2 2 2 2 

Língua Portuguesa  5 5 5 5 

Matemática  5 5 5 5 

Estudos 

Complementares em 

Matemática 

  

- 
 

1 
 

- 
 

1 

Estudos 

Complementares em 

Português 

  

1 
 

- 
 

1 
 

- 

TOTAL AULAS/SEMANA  30h/aulas 30h/aulas 30h/aulas 30h/aulas 
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n 

Matriz Curricular EJA - Fases finais 
 
 

Ano/Componentes 

Curriculares 

 Fase VI 

(aulas por semana) 

Fase VII  

(aulas por 

semana) 

Fase VIII  

(aulas por 

sema a) 

Fase IX 

(aulas por semana) 

Artes  1 1 1 1 

Ciências  2 2 2 2 

Educação Física  2 2 2 2 

Ensino Religioso  1 1 1 1 

Geografia  2 2 2 2 

História  2 2 2 2 

Língua Inglesa  2 2 2 2 

Língua Portuguesa  4 4 4 4 

Matemática  4 4 4 4 

TOTAL AULAS/SEMANA  20h/aulas 20h/aulas 20h/aulas 20h/aulas 
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DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 29 – 2020 
 
 
Homologa a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais e em conformidade com os dispositivos jurídicos:  

 

- Constituição Federal; 

- Lei nº 9.394/96; 

- Decreto nº 5.154/2004; 

- Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014); 

- Resolução nº 04/2010 - CNE/CEB; 

- Resolução nº 02/2017 - CNE/CP; 

- Deliberação CEE nº 373/2019. 

 
 

DELIBERA 
 

 

Artigo 1º - Fica instituído, por meio da presente Deliberação, Orientação Curricular da Rede  

Municipal  de Paraíba do Sul – RJ,  definindo princípios e referências curriculares para as 

instituições de Educação Básica que integram a rede.  

 

Artigo 2º - Compreende-se currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do 

conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes 

com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades 

dos educandos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 
 
Artigo 3º - Os currículos escolares devem possibilitar aos alunos: 
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I. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

II. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 

com base nos conhecimentos das diferentes áreas; 

III. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural; 

IV. Utilizar diferentes linguagens verbal, corporal, visual, sonora e digital; bem como 

conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, idéias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo; 

V. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 

escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 

consciência crítica e responsabilidade; 

VI. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 

humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta; 

VII. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 

diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 

para lidar com elas; 

VIII. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades; 

IX. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários. 
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Artigo 4º - Orientação Curricular da Rede Municipal de Paraíba do Sul – RJ deverá ser revisado em 

um prazo de 02 (dois) anos. 

 

Artigo 5º - Caberá ao Conselho Municipal de Educação, no âmbito de suas competências, resolver 

as questões suscitadas pela presente norma. 

 

Artigo 6º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 
 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 
 

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 08 de dezembro de 2020. 
 
 

_______________________________________________ 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do CME 
 
 

 

_________________________________                                  ___________ _____________________ 

    Sabrina de Carvalho Soares Albino                                             Neila Moreira dos Santos Bouzada 

 

 

_________________________________                                 ________________________________ 

   Carlos Eduardo Magdalena Pereira                                                     Vinicio Dantas Vicentini 

 

 

________________________________ 

               Rafael Bahia Lima 

O documento completo da Orientação Curricular da Rede Municipal de Ensino de Paraíba do 

Sul está publicado no site da Prefeitura Municipal (paraibadosul.rj.gov.br) na área de 

Publicações; nas pastas do Conselho Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de 

Educação – documentos. 

Seguem os links de acesso ao documento da Orientação Curricular da Rede Municipal de 

Ensino: 

http://paraibadosul.rj.gov.br/arquivos/transparencia_download/62/Orienta%C3%A7%C3%A3o

%20Curricular%20Para%C3%ADba%20do%20Sul.pdf 

http://paraibadosul.rj.gov.br/arquivos/transparencia_download/69/Orienta%C3%A7%C3%A3o

%20Curricular%20Para%C3%ADba%20do%20Sul.pdf 



Página 44 Ano 4 • Edição 450 • 16 de dezembro de 2020

COMUNICADO


