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Sul-RJ fica instituído, em cumprimento 
ao disposto na Resolução CNE⁄CEB 
nº07⁄2010, especificamente pelo 
artigo 30, a ser transcrito, com 
fundamento no parecer CNE/CEB 
nº11/2010, que fixa as Diretrizes 

Fundamental de 9 (nove) anos:

Artigo 30 – Os três anos iniciais do 
Ensino Fundamental devem assegurar:
   I – A 

II – O desenvolvimento das diversas 
formas de expressão, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa, a 
Literatura, a Música e demais Artes, a 
Educação Física, assim como o 
aprendizado da Matemática, da 
Ciência, da História e da Geografia;
III – A continuidade da aprendizagem, 
tendo em conta a complexidade do 

prejuízos que a repetência pode causar 

e, particularmente, na passagem do 

Ensino ou Escola, no uso de sua 
autonomia, fizerem opção pelo 
Regime Seriado, será necessário 
considerar os três anos iniciais do 

pedagógico ou um ciclo sequencial , 
não passível de interrupção, voltado 

básicas, imprescindíveis para o 

§ 2º - Considerando as características 
de desenvolvimento dos alunos, cabe 

aula e as levem a explorar mais 

artísticas, a começar pela Literatura, a 

oportunidades de raciocinar, 
manuseando-os e explorando as suas 

Art. 2º - Considera-se Ciclo um tempo 

sequencial de 3 (três) anos, 
(seiscentos dias letivos) dedicados a 
inserção na cultura escolar, à 
aprendizagem da leitura e da escrita, à 

produção e compreensão de textos 

familiares e à ampliação do universo 
de referências culturais dos alunos nas 

I – O Ciclo de Alfabetização deverá 
assegurar, a todas as crianças, um 

II – A urgência de uma política que dê 
ênfase ao processo de alfabetização e 
letramento dos alunos da rede pública 

III – A necessidade de orientar as 

Fundamental de 9 (nove) anos.

Parágrafo único: Compõem as turmas 

anos de escolaridade: 1º (primeiro), 2º 
(segundo) e 3º (terceiro) anos do 

Art. 3º – O Ciclo de Alfabetização, a 

(seis) anos de idade completos ou a 
completar até 31 (trinta e um) de 
março do ano em curso, terão suas 
atividades pedagógicas organizadas 
de modo a assegurar que, ao final de 
cada ano de escolaridade, conforme 
Proposta Curricular Municipal, todos 

capazes de:

I – 1º Ano

a) Nomear as letras do alfabeto e 

b) Conhecer os usos e funções sociais 

c) Reconhecer a separação das 
palavras, na escrita, por espaços em 

d) Conhecer, diferenciar e relacionar 
letras em formato imprensa e cursiva, 
maiúsculas e minúsculas;
e) Comparar palavras, identificando 

de sílabas iniciais, mediais e finais;
f) Escrever, espontaneamente ou por 
ditado, palavras e frases de forma 
alfabética – usando letras/grafemas 

g) Ler palavras novas com precisão na 
decodificação, no caso de palavras de 
uso frequente, ler globalmente, por 

h) Ler e compreender, em colaboração 

professor, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, 

e o tema/assunto do texto e 

organização à sua finalidade.

II – 2º Ano

a)  Recontar oralmente, com e sem 
apoio de imagem, textos literários 

b) Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares diretas 
entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 
correspondências regulares 
contextuais (c e q; e e o, em posição 
átona em final de palavra);
c) Ler e escrever corretamente 
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem vogais em 

d)  Ler e escrever corretamente 

(til, m, n);
e)  Escrever palavras, frases, textos 

f) Segmentar corretamente as palavras 
ao escrever frases e textos;
g) Usar adequadamente ponto final, 

exclamação;
h) Ler e compreender com certa 
autonomia cantigas, letras de canção, 
dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando a 

tema/assunto do texto e relacionando 
sua forma de organização à sua 
finalidade;
i) Planejar e produzir bilhetes e cartas, 
em meio impresso e/ou digital, dentre 
outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação 

tema/assunto/finalidade do texto.

III – 3º Ano

a)  Ler e escrever corretamente 
palavras com os dígrafos lh, nh, ch;
b) Ler e compreender, com autonomia, 
textos injuntivos instrucionais 
(receitas, instruções de montagem 
etc.), com a estrutura própria desses 
textos (verbos imperativos, indicação 
de passos a ser seguidos) e mesclando 
palavras, imagens e recursos gráfico- 
visuais, considerando a situação 

texto;
c) Ler e compreender, com autonomia, 
variados gêneros textuais, do campo 
da vida cotidiana, com expressão de 
sentimentos e opiniões, de acordo com 
as convenções do gênero 

e o tema/assunto do texto;
d) Ler e compreender, silenciosamente 
e, em seguida, em voz alta, com 
autonomia e fluência, textos curtos 

com nível de textualidade adequado;
e) Selecionar livros da biblioteca e/ou 

para leitura individual, justificando a 

colegas sua opinião, após a leitura;
f) Identificar a ideia central do texto, 

g) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos;
h) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, 
com base no contexto da frase ou do 
texto;
 i) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos em versos, 
explorando rimas, sons e jogos de 
palavras, imagens poéticas (sentidos 
figurados) e recursos visuais e 

Parágrafo único: Os direitos de 
Aprendizagem, aqui descritos, são 

Profissionais da educação municipal se 
reúnem para a adequação do currículo 
escolar à BNCC

Alfabetização constitui eixo norteador 
das atividades pedagógicas que 

Art. 4º – Ao final do Ciclo da 
Alfabetização, todos os alunos devem 

referentes à leitura e à escrita 
necessárias para expressar-se, 

Art. 5º – Na área da Matemática, todos 

utilizar o sistema de numeração, 

quatro operações, realizar cálculos 
mentais, dominar conceitos básicos 
relativos a grandezas e medidas, 

matemáticas com autonomia. Ao final 
de cada ano de escolaridade, 

Municipal, todos os alunos deverão ser 
capazes de: 

I – 1º Ano

a) Identificar números em diferentes 
contextos em que se encontram 
(indicador de quantidade, código de 
identificação ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas);
b) Contar de maneira exata ou 
aproximada utilizando diferentes 

c) Contar a quantidade de objetos de 
coleções até 100 (cem) unidades e 

verbais e simbólicos;
d) Reconhecer valores de moedas e 

Brasileiro;
e) Descrever, comparar e classificar 

f) Descrever a localização de pessoas e 

própria posição, utilizando termos: 
direita, esquerda, em frente e atrás;
g) Resolver problemas envolvendo 
diferentes significados da adição e 
subtração (juntar, acrescentar, separar 
e retirar).

II – 2º Ano

a) Comparar e ordenar números 

b) Ler, escrever, comparar e ordenar 
números de até 3 (três) ordens pela 

c) Composição e decomposição de 
números até 999;
d) Resolver e elaborar problemas de 
adição, subtração e multiplicação 

(com os significados de juntar, 
acrescentar, separar e retirar o dobro, 
metade e triplo); com o suporte de 
imagens ou material manipulável, 

e) Reconhecer, comparar e nomear 
figuras geométricas planas e espaciais 

f) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, capacidade, massa e 
tempo (uso do calendário, leitura de 
horas em relógios digitais e analógicos 
e ordenação de datas);
g) Reconhecer e fazer equivalência de 

Sistema Monetário Brasileiro;
h) Coletar, classificar e representar 

entrada em gráficos de colunas. 

III – 3º Ano

a) Ler, escrever, comparar e ordenar 
números de até 4 (quatro) ordens pela 

b) Composição e decomposição de 
números até 9999;
c) Utilizar diferentes procedimentos de 

problemas significativos de adição, 

números naturais;
d) Utilizar reta numérica para ordenar 
números naturais e fazer cálculos de 
adição, subtração e multiplicação;
e) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação (por 2, 3, 4 ... 10);
f) Resolver e elaborar problemas de 
divisão de um número natural por 
outro até 10;
g) Significado de metade, terça e 

h) Associar figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco, retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 

essas figuras;
 i) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, capacidade, massa e 

usuais, bem como os diversos 

 j) Ler e registrar medidas e intervalos 
de tempo, utilizando relógios, 
analógico e digital, para informar os 

k) Reconhecer a relação entre 

 l) Resolver e elaborar problemas que 

equivalência, de valores monetários do 
Sistema Brasileiro, em situações de 
compra, venda e troca.

Parágrafo único: Os direitos de 
Aprendizagem, aqui descritos, são 

Alfabetização constitui eixo norteador 
das atividades pedagógicas que 

de Alfabetização, devem ser 
observados os seguintes itens:

I – Estratégias pedagógicas que 

recuperação das dificuldades no 

II – A sistematização dos recursos do 
código da leitura e escrita e seus 
princípios organizadores, a fim de que 

III – A avaliação processual, formativa, 
participativa, contínua, cumulativa e 
diagnóstica, numa visão formativa;

perspectiva qualitativa, por meio de 
observação, registro descritivo e 
reflexivo, além dos valores, notas ou 
conceitos, universalmente aceitos.

Art.  7º – A avaliação durante o ciclo 

princípios: 

I – Ser diagnóstica, processual, 
participativa, formativa e cumulativa, 

decisões para redimensionamento, se 
necessário, da ação pedagógica;
II – Superar a prática tradicional que se 

finais traduzidos em notas ou 
conceitos para verificação de 

classificatório;
III – Superar a simples verificação de 

procedimentos de observação, 
acompanhamento contínuo, registro e 
reflexão permanente sobre o processo 
de ensino aprendizagem, adaptando-o 
às diferentes necessidades, estilos e 
possibilidade de expressão e 

IV – Constituir-se em momento 

ações pedagógicas;
V – Permear todo o processo de ensino 

o conhecimento do potencial do aluno, 

escolar, evitando comparações e 

Descritivo do aluno,  serão 

§2º- O processo de avaliação dos 
estudantes ao final do Ciclo de 
Alfabetização, no 3º (terceiro) ano de 
escolaridade, será realizado através do 

somatório dos DIVERSOS 
INSTRUMENTOS (mínimo de três) 
aplicados ao longo dos bimestres, 
junto com uma ficha em que se 
identifique os direitos de 

bimestre, de modo que ano final do 4º 
(quarto) bimestre, do ano letivo, o 

expresso através da média de notas 

aprendizagem consolidados ao final 

§3º - Os casos excepcionais se 

aprendizagem, considerando os 

equipes pedagógicas construir 
estratégias de ensino diversificadas a 
fim de recuperar os alunos que por 
algum motivo, apresentarem 
dificuldades no seu processo de 

Art. 9º - No caso de retenção esta 

longo do processo, análise dessas 
atividades, encaminhamentos a 
serviços especializados, registros de 

introduzir, aprofundar e consolidar os 

§1º - O Parecer Descritivo deverá 

oferecidos pelo professor, junto com a 
Equipe Pedagógica; destacando os 
Direitos de Aprendizagem que o 

§2º – Caso o aluno retido tenha 

técnico-pedagógica e da equipe de 
Educação Inclusiva, a fim de realizar 

Art. 10 - A retenção no Ciclo 

somente no final deste, ou seja, no 3º 

Fundamental, caso o aluno não tenha 

no 3º (terceiro) ano de escolaridade do 
Ensino Fundamental, a Unidade 
Escolar deverá, juntamente, com a sua 
equipe pedagógica (Coordenador 
Pedagógico, Professor e Diretor) e a 
Coordenação Pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação, 

fim de auxiliar esses alunos.

Art. 12 – Considerar-se-á professor 
alfabetizador, o professor que atua no 
1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 
(terceiro) anos de escolaridade do 

alfabetizadores será um eixo 

sobre alfabetização, 

de aula, as sequências didáticas e a 
avaliação diagnóstica entre outros, 
bem como, estratégias que viabilizem 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 
de Setembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Altera o art. 3º, VIII, da Deliberação nº 
08/2006, do CME – Paraíba do Sul -RJ

O CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no 

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 

O artigo 3º, VIII, da Deliberação nº 
08/2006, deste Conselho, passa a ter a 
seguinte redação:

VIII – A Parte Diversificada da Matriz 
Curricular do 6º ao 9º ano de 
escolaridade, constará de:

a) Produção Textual;
b) Conscientização Turística e 
Ecológica;
c) Geometria.

Parágrafo Único – As disciplinas, deste 
inciso, terão carga horária semanal 
fixada pela Matriz Curricular.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 
27 de Novembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Fixa normas e diretrizes para a 

Ensino Fundamental, e data de corte 
etário vigente em todo território 
nacional, para o Sistema Municipal de 
Ensino de Paraíba do Sul –RJ.

O CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no 

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, 

1.035, de 5 de outubro de 2018, 
publicada no Diário Oficial da União 
(08 de outubro de 2018, Seção 1, pág. 
43).

DELIBERAR 

Ensino de Paraíba do Sul - RJ, para 

Ensino Fundamental é aquela definida 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, 
ou seja, respectivamente, aos 4 
(quatro) e aos 6 (seis) anos completos 
ou a completar até 31 (trinta e um) de 

Artigo 2º - A Educação Infantil será 

organização: 

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

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

b) Creche II - crianças que competem 
02 (dois) anos a 02 (dois) anos e 11 
(meses) até 31 de março do ano em 

c) Creche III - crianças que completem 
03 (três) anos a 03 (três) anos e 11 
(onze) meses até 31 de março do ano 

d) 2º Período - crianças que 
completem 04 (quatro) anos a 04 
(quatro) anos e 11 (onze) meses até 31 

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

Artigo 3º - É obrigatória a matrícula na 
pré-escola (2º e 3º períodos) de 
crianças que completem 04 (quatro) 
anos até o dia 31 (trinta e um) de 

matrícula inicial, assegurada pelo 
artigo 208, I, da Constituição Federal. 

Parágrafo único: A frequência na 

Artigo 4º - É obrigatória a matrícula no 

06 (seis) anos completos ou a 
completar até 31 (trinta e um) de 

matrícula, nos termos da Lei e das 

Parágrafo único. As crianças que 
completarem 06 (seis) anos após essa 
data (31 de março) deverão ser 
matriculadas na Educação Infantil, na 
etapa da pré-escola (3º período). 

Artigo 5º - Excepcionalmente, as 
crianças que, até a data da publicação 
desta Deliberação, já se encontram 

Infantil (creche ou pré-escola) devem 
ter a sua progressão assegurada, sem 
interrupção, mesmo que sua data de 

(trinta e um) de março, considerando 

crianças, tanto na Educação Infantil 
quanto no Ensino Fundamental, a 
partir de 2019 (dois mil e dezenove), 

de corte de 31 (trinta e um) de março, 
estabelecida nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais e reafirmada 
nesta Deliberação. 

Artigo 7º - O direito à continuidade do 
percurso educacional é da criança, 
independentemente da permanência 

transferência de escola, inclusive para 

Artigo 8º - A presente Deliberação 

publicação, revogando-se as 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 
12 de fevereiro de 2019.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Ao décimo segundo dia do mês de 
fevereiro de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas, conforme convocação 
prévia, no auditório da Secretaria 

Sul, foi realizada a primeira reunião 

mil e dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 

seguinte pauta: 1) Resposta ao ofício 
do Ministério Público - RJ; 2) 
Estruturação da Conferência Municipal 
de Educação; 3) Aprovação do 
Regimento Interno da III Conferência 
Municipal de Educação; 4) Deliberar 

creches e escolas e 5) Cronograma de 

Presidente Djenaine Sibyl iniciou a 

recebido do Ministério Público do Rio 

principalmente: que se estabeleça uma 

corrente, para cobrir despesas internas 
do conselho e que o CME – Paraíba do 
Sul –RJ tenha uma sala própria, que 

Djenaine perguntou a Carlos Eduardo 

para que sejam criados esses espaços, 

possam exercer suas funções. Ele 

feitas pela Casa, no entanto, esbarram 

logística; não conseguindo, nesse 
momento, vislumbrar um espaço que 

comportá-los. Sabrina, Alessandra e 
Carlos Eduardo concluíram que, nesse 
momento, o CME precisa buscar e 
conquistar esse espaço; oficiará, então, 
a Secretária Municipal de Educação, 
encaminhando cópia do documento 
recebido do MP, para que as demandas 

tomada pelo pleno, em dezembro de 
dois mil e dezoito, o CME realizará nos 
dias treze, quatorze e quinze de março 

Conferência Municipal de Educação. A 
Presidente, Djenaine, solicitou a todos 

participem da organização e execução 
do evento; pois a conferência é uma 

profissionais, que pudessem compor 

discussões de eixo; salientou que já 

algumas pessoas, mas aguardava 

nomes. Dando sequência a reunião, foi 
aprovado, por unanimidade, o 
Regimento Interno da III Conferência 

De acordo com o item quatro da pauta, 
a presidente, Djenaine, disse que o 
CME –Paraíba do Sul –RJ recebeu, de 
sua coordenação regional, orientações 

rede pública e privada, de acordo com 

Tribunal Federal. Mediante o exposto, 

apresentada foi desenvolvida por ela, 
juntamente com a secretária executiva 
deste órgão, Sabrina, com o intuito de 
traçar algum parâmetro, um ponto de 

tendo cada conselheiro, liberdade para 
intervir e propor alterações.  Desta 
forma, foi feita a leitura da deliberação 

Como último item da pauta, Djenaine 

municipais, fez um relatório 

encaminhou cópia à Secretária 

providências cabíveis fossem tomadas. 
Agora, em dois mil e dezenove, o CME 

verificar se as adequações ocorreram. 
Sendo assim, foi elaborado o 

visitas. Finalizando a reunião, 

encaminhado um ofício à Secretaria 

cópia do documento em que consta a 

processo de consulta pública e os 

Nada mais havendo a constar, eu, 
Sabrina de Carvalho Soares Albino, 
Secretária Executiva desse órgão, 

Paraíba do Sul, doze de fevereiro de 

Ao décimo segundo dia do mês de 
março de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas, conforme convocação 
prévia, no auditório da Secretaria 

Sul, foi realizado um encontro do 

Educação, em substituição à reunião 
ordinária do mês de março, em 
decorrência da III Conferência 

gerenciamento de Djenaine Sibyl 
Tomaz Oliveira, estando presentes os 
seguintes conselheiros: Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Neila Moreira 
dos Santos Bouzada e Carlos Eduardo 

sessão extraordinária em substituição 

assim, o encontro teve por objetivo 
finalizar a organização da Conferência 
que ocorrerá nos dias treze, quatorze e 

dezenove. Desta forma, crachás; listas 

computadores, regimento interno e 
demais elementos estruturais, a serem 
demandados, foram conferidos e 

havendo a constar, eu, Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Secretária 
Executiva desse órgão, lavrei a 

do Sul, doze de março de dois mil e 

Ao décimo sexto dia do mês de abril 
de dois mil e dezenove, às quatorze 
horas, conforme convocação prévia, 
no auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 

dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 

a seguinte pauta: 1) II Encontro 
Formativo CME – Paraíba do Sul-RJ; 2) 
Grupo de estudo para deliberação 
sobre a Educação Inclusiva; 3) 

Sudoeste I em Três Rios; e 4) Grupo de 

criação do CME – Paraíba do Sul – RJ e 

Djenaine Sibyl iniciou a sessão 
lembrando que, conforme ficou 
acertado no final de dois mil e dezoito, 
o CME irá trazer o professor Doutor 
Elionaldo Fernandes Julião, da 
Universidade Federal Fluminense – 
UFF, no dia quatorze de maio de dois 
mil e dezenove, para dialogar sobre: 

Políticas Públicas para a Educação de 

encontro é refletir sobre a temática 

municipal, estadual, gestores, 
coordenação e orientação pedagógica 

ao assunto. Segundo Djenaine, faltava 
somente definir o melhor horário e 

Redentor, por se tratar de uma área 

horário, Djenaine entrou em contato 

assim, a Secretária Executiva do CME 
expedirá ofícios, por meio eletrônico, 
convidando os profissionais das 

realizarem as inscrições. Dando 
sequência a pauta, a presidente, 
Djenaine, colocou ser necessário 

data de 2008, mas que para isso, será 

para definir as datas em que esse 
estudo ocorrerá. Sabrina propôs que o 
CME recorra a Cristiane Delou, que 
ministrou palestra na Conferência, para 

bibliográficas. Djenaine retomou a 

colegiado os informes da última 

ocorreu em Três Rios no mês de 
março. Na ocasião, Sabrina Albino 
representou o CME, visto que Djenaine 

ações da regional. Além disso, a 
Presidente da regional, Lurdinha 
Patrasso, indicou a necessidade dos 

Mediante o exposto, o CME Paraíba do 

havendo a constar, eu, Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Secretária 
Executiva desse órgão, lavrei a 

do Sul, dezesseis de abril de dois mil e 

Ao décimo dia do mês de maio de dois 
mil e dezenove, às quatorze horas, 
conforme convocação prévia, no 
auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 

dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 
Celestino e a conselheira suplente, 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

de Educação; 2) Cronograma de visitas 
às creches municipais; 3) Encontro 

 Os pedagogos, professores e 
diretores do 1º ao 9º ano da Rede 
Municipal de Ensino realizaram nas duas 
últimas semanas reuniões que fazem 
parte do trabalho de reorganização do 
currículo escolar de acordo com a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), 
que será implementada nas escolas da 
cidade no ano letivo de 2020. Todo o 
trabalho está sendo direcionado e 
acompanhado pela Secretaria de 
Educação.

 A BNCC é um documento 
normativo instituído pelo Ministério da 
Educação (MEC) que define as 
aprendizagens que devem ser 
desenvolvidas ao longo da Educação 
Básica e indica os conhecimentos e 
competências que se espera que um 
estudante desenvolva durante a 
escolaridade. A partir de 2020 a BNCC 
será referência para a formação de 
currículos dos sistemas e das redes 
escolares brasileiras.

 Durante as reuniões das duas 
últimas semanas, os profissionais da 
educação municipal se dividiram em 
grupos por disciplina escolar e elegeram 
um coordenador para direcionar o 
trabalho de discussão e votação da 
grade curricular por bimestre, que irá 
ocorrer na Consulta Pública prevista 
para ser realizada no dia 30 de agosto. 
Todas as reuniões e o trabalho de 
adequação curricular foram 
acompanhados pela equipe técnico 

pedagógica da Secretaria de Educação.
 
“A Secretaria de Educação e os 
profissionais da rede municipal estão 
trabalhando diariamente no processo 
de implementação da BNCC. O foco é o 
aluno e garantir que a Base Nacional 
atinja o objetivo de oferecer um melhor 
processo de aprendizagem para os 
nossos estudantes” – afirmou a 
secretária municipal de educação, Neila 
Bouzada.

Presidente, Djenaine Sibyl, iniciou a 

demanda da Seduc – Paraíba do Sul; a 

n°001/2019, para que fosse concedido 

efetivos da Rede Pública Municipal 
para ministrar aulas de Artes. De 

Educação, Neila Bouzada, a 

faz necessária, em caráter emergencial, 

no processo seletivo 003/2019 para a 

corrente ano letivo, a falta de 

refletir na qualidade do ensino. Sendo 
assim, o pleno concordou, por 
unanimidade, que é relevante a adoção 

Instrução Normativa n°001/2019. 
Conforme o item dois da pauta, o 
colegiado definiu novo cronograma de 
visitação às creches municipais: 
Dentinho de Leite, Lilico e Deolinda/ 

Consuelo, Wilson e Roque. Para 
finalizar o encontro, foram feitos os 
ajustes finais: confirmação de 
inscrições, emissão de certificados, 
listas de presença, transporte, entre 

o professor Doutor Elionaldo 
Fernandes Julião, da Universidade 
Federal Fluminense – UFF, no dia 

dezenove, para dialogar sobre: 

Políticas Públicas para a Educação de 

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 

Ao décimo primeiro dia do mês de 
junho de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas e trinta minutos, em 
segunda chamada, conforme 
convocação prévia, no auditório da 

Paraíba do Sul , não foi possível  

por falta de quórum. Estavam 
presentes somente a Presidente, 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, e a 
conselheira, Sabrina de Carvalho 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 
Soares Albino, Secretária Executiva 
desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, onze de 

Ao nono dia do mês de julho de dois 
mil e dezenove, às quatorze horas, 
conforme convocação prévia, no 
auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 

Educação sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 
Celestino, Carlos Eduardo Magdalena 

Bouzada. Os conselheiros dialogaram a 
seguinte pauta: 1) Ofício recebido do 
Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro; 2) Elaboração da resposta ao 
ofício do MP-RJ; 3) Cronograma de 
visitas às creches municipais; 4) 

da EJA; 5) Cronograma de estudo 
sobre a Educação Inclusiva; 6) 

CME – Paraíba do Sul. A Presidente, 
Djenaine Sibyl, iniciou a sessão 

busca por informações sobre o déficit 

estaduais, dentre elas, em especial, o 
Colégio Estadual Barão de Palmeiras. 
Djenaine explicitou que para 
fundamentar a resposta ao MP, o CME 

número de alunos por turmas por turno 

resposta ao ofício do MP-RJ, 

unidades. Neila buscou junto às 

pré-escola para respaldar o texto. 

que esse fato deve estar explícito na 
resposta ao MP. Djenaine e Carlos 

manifestou dizendo que em 2020 (dois 
mil e vinte) não irá ofertar vagas de 6º 
ao 9º ano de escolaridade no Colégio 

município. Dando sequência a pauta da 
reunião, Djenaine disse que o CME tem 

se envolvido em muitas frentes: 
encontros formativos, reuniões, 

anteriormente. Sendo assim, o assunto 

a Educação Inclusiva, para isso, se faz 
necessário montar grupo de estudo, 
definindo datas para que os encontros 

cronograma para debaterem, 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 
Soares Albino, Secretária Executiva 
desse órgão, lavrei a presente ata que 
dato e assino. Paraíba do Sul, nove de 

I) Todos os prédios construídos dentro 

alinhamento do logradouro público e o 
recuo frontal obrigatório, fornecido 
pela Prefeitura Municipal , de acordo 

2) Desde que a Lei de Zoneamento não 
disponha em contrário, os 
afastamentos mínimos serão: 

I) afastamento frontal: 3,00 m (três 
metros);

II) afastamentos laterais:

a) edificações de 1 (um) pavimento: 
1,50 m (um metro e cinqüenta 
centímetros);

b) edificações com 2 (dois) ou mais 
pavimentos: 2,50m (dois metros e 
cinqüenta centímetros);

III) afastamento de fundos: 3,00 (três 
metros);

IV) afastamento entre edificações 
isoladas, de 1 (um) pavimento, no 
mesmo lote:

a) sem abertura(s) confrontante(s) – 
3,00m (três metros)

b) com abertura(s) confrontante(s) – 
6,00 (seis metros)

§ 1º - O afastamento entre edificações 
isoladas de 2 (dois) pavimentos, no 
máximo, localizadas no mesmo lote, 

inferior a 6,00m (seis metros).

§2º - Será permitido o afastamento 
mínimo de 1,00m (um metro) de uma 

isolados de um pavimento, desde que a 

Zoneamento, as edificações de um dos 
dois pavimentos, poderão colar em 

terreno obedecida a exigência de 
afastamento lateral igual a 3,00m (três 
metros) e observando-se o 

fundos, conforme o caso, estabelecido 

Zoneamento, as edificações de um dos 

divisas opostas, obedecidas o 
afastamento de fundos igual a 3,00m 
(três metros) e o afastamento frontal 
igual a 5,00m (cinco metros).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 
REPUBLICAÇÃO do Pregão Presencial 
nº 069/2019 – Processo Licitatório nº 
075/2019, cujo objetivo é a seleção de 

Composição do Quadro Geral de 

de Pães Franceses, visando ao 
atendimento às Secretarias Municipais 
de Assistência Social; Secretaria 
Municipal de Saúde e Secretaria 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 
dar-se-ão no dia 05/09/2019 às 10:00 
horas, na Sede da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas ou, diretamente 
no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/

através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 22 de agosto de 2019 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
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ATOS DO GOVERNO

DELIBERAÇÕES

DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 18 – 2018

Estabelece normas e procedimentos 
para o desenvolvimento do Ciclo 
Sequencial de Alfabetização da Rede 
Municipal de Ensino de Paraíba do 
Sul-RJ

Art. 1º O Ciclo Sequencial de 
Alfabetização para o Sistema de 
Ensino do Município de Paraíba do 
Sul-RJ fica instituído, em cumprimento 
ao disposto na Resolução CNE⁄CEB 
nº07⁄2010, especificamente pelo 
artigo 30, a ser transcrito, com 
fundamento no parecer CNE/CEB 
nº11/2010, que fixa as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos:
   
Artigo 30 – Os três anos iniciais do 
Ensino Fundamental devem assegurar:
   I – A 
alfabetização e o letramento;
II – O desenvolvimento das diversas 
formas de expressão, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa, a 
Literatura, a Música e demais Artes, a 
Educação Física, assim como o 
aprendizado da Matemática, da 
Ciência, da História e da Geografia;
III – A continuidade da aprendizagem, 
tendo em conta a complexidade do 
processo de alfabetização e os 
prejuízos que a repetência pode causar 
no Ensino Fundamental como um todo 
e, particularmente, na passagem do 
primeiro para o segundo ano de 
escolaridade e deste para o terceiro.
§ 1º - Mesmo quando o Sistema de 
Ensino ou Escola, no uso de sua 
autonomia, fizerem opção pelo 
Regime Seriado, será necessário 
considerar os três anos iniciais do 
Ensino Fundamental como um bloco 
pedagógico ou um ciclo sequencial , 
não passível de interrupção, voltado 
para ampliar a todos os alunos as 
oportunidades de sistematização e 
aprofundamento das aprendizagens 
básicas, imprescindíveis para o 
prosseguimento dos estudos. 
§ 2º - Considerando as características 
de desenvolvimento dos alunos, cabe 
aos professores adotar formas de 
trabalho que proporcionem maior 
mobilidade das crianças nas salas de 
aula e as levem a explorar mais 
intensamente as diversas linguagens 
artísticas, a começar pela Literatura, a 
utilizar materiais que ofereçam 
oportunidades de raciocinar, 
manuseando-os e explorando as suas 
características e propriedades.

Art. 2º - Considera-se Ciclo um tempo 

sequencial de 3 (três) anos, 
(seiscentos dias letivos) dedicados a 
inserção na cultura escolar, à 
aprendizagem da leitura e da escrita, à 
ampliação das capacidades de 
produção e compreensão de textos 
orais em situações familiares e não 
familiares e à ampliação do universo 
de referências culturais dos alunos nas 
diferentes áreas do conhecimento.

I – O Ciclo de Alfabetização deverá 
assegurar, a todas as crianças, um 
tempo diferenciado de convívio 
escolar e mais oportunidades de 
aprendizagem;
II – A urgência de uma política que dê 
ênfase ao processo de alfabetização e 
letramento dos alunos da rede pública 
de ensino;
III – A necessidade de orientar as 
escolas na organização e 
funcionamento do Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos.

Parágrafo único: Compõem as turmas 
do Ciclo de Alfabetização os seguintes 
anos de escolaridade: 1º (primeiro), 2º 
(segundo) e 3º (terceiro) anos do 
Ensino Fundamental.

Art. 3º – O Ciclo de Alfabetização, a 
que terão ingresso os alunos com 6 
(seis) anos de idade completos ou a 
completar até 31 (trinta e um) de 
março do ano em curso, terão suas 
atividades pedagógicas organizadas 
de modo a assegurar que, ao final de 
cada ano de escolaridade, conforme 
Proposta Curricular Municipal, todos 
os alunos na área da Linguagem sejam 
capazes de:

I – 1º Ano

a) Nomear as letras do alfabeto e 
recitá-lo na ordem das letras;
b) Conhecer os usos e funções sociais 
da escrita;
c) Reconhecer a separação das 
palavras, na escrita, por espaços em 
branco;
d) Conhecer, diferenciar e relacionar 
letras em formato imprensa e cursiva, 
maiúsculas e minúsculas;
e) Comparar palavras, identificando 
semelhanças e diferenças entre sons 
de sílabas iniciais, mediais e finais;
f) Escrever, espontaneamente ou por 
ditado, palavras e frases de forma 
alfabética – usando letras/grafemas 
que representem fonemas;
g) Ler palavras novas com precisão na 
decodificação, no caso de palavras de 
uso frequente, ler globalmente, por 
memorização;
h) Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do 
professor, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto e 
relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade.

II – 2º Ano
             
a)  Recontar oralmente, com e sem 
apoio de imagem, textos literários 
lidos pelo professor;
b) Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares diretas 
entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 
correspondências regulares 
contextuais (c e q; e e o, em posição 
átona em final de palavra);
c) Ler e escrever corretamente 
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem vogais em 
todas as sílabas;
d)  Ler e escrever corretamente 
palavras com marcas de nasalidade 
(til, m, n);
e)  Escrever palavras, frases, textos 
curtos nas formas imprensa e cursiva;
f) Segmentar corretamente as palavras 
ao escrever frases e textos;
g) Usar adequadamente ponto final, 
ponto de interrogação e ponto de 
exclamação;
h) Ler e compreender com certa 
autonomia cantigas, letras de canção, 
dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto e relacionando 
sua forma de organização à sua 
finalidade;
i) Planejar e produzir bilhetes e cartas, 
em meio impresso e/ou digital, dentre 
outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto.

III – 3º Ano

a)  Ler e escrever corretamente 
palavras com os dígrafos lh, nh, ch;
b) Ler e compreender, com autonomia, 
textos injuntivos instrucionais 
(receitas, instruções de montagem 
etc.), com a estrutura própria desses 
textos (verbos imperativos, indicação 
de passos a ser seguidos) e mesclando 
palavras, imagens e recursos gráfico- 
visuais, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 
texto;
c) Ler e compreender, com autonomia, 
variados gêneros textuais, do campo 
da vida cotidiana, com expressão de 
sentimentos e opiniões, de acordo com 
as convenções do gênero 
considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto;
d) Ler e compreender, silenciosamente 
e, em seguida, em voz alta, com 
autonomia e fluência, textos curtos 

com nível de textualidade adequado;
e) Selecionar livros da biblioteca e/ou 
do cantinho de leitura da sala de aula 
e/ou disponíveis em meios digitais 
para leitura individual, justificando a 
escolha e compartilhando com os 
colegas sua opinião, após a leitura;
f) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global;
g) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos;
h) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, 
com base no contexto da frase ou do 
texto;
 i) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos em versos, 
explorando rimas, sons e jogos de 
palavras, imagens poéticas (sentidos 
figurados) e recursos visuais e 
sonoros.
Parágrafo único: Os direitos de 
Aprendizagem, aqui descritos, são 
considerados os direitos básicos para

Alfabetização constitui eixo norteador 
das atividades pedagógicas que 

Art. 4º – Ao final do Ciclo da 
Alfabetização, todos os alunos devem 

referentes à leitura e à escrita 
necessárias para expressar-se, 

Art. 5º – Na área da Matemática, todos 

utilizar o sistema de numeração, 

quatro operações, realizar cálculos 
mentais, dominar conceitos básicos 
relativos a grandezas e medidas, 

matemáticas com autonomia. Ao final 
de cada ano de escolaridade, 

Municipal, todos os alunos deverão ser 
capazes de: 

I – 1º Ano

a) Identificar números em diferentes 
contextos em que se encontram 
(indicador de quantidade, código de 
identificação ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas);
b) Contar de maneira exata ou 
aproximada utilizando diferentes 

c) Contar a quantidade de objetos de 
coleções até 100 (cem) unidades e 

verbais e simbólicos;
d) Reconhecer valores de moedas e 

Brasileiro;
e) Descrever, comparar e classificar 

f) Descrever a localização de pessoas e 

própria posição, utilizando termos: 
direita, esquerda, em frente e atrás;
g) Resolver problemas envolvendo 
diferentes significados da adição e 
subtração (juntar, acrescentar, separar 
e retirar).

II – 2º Ano

a) Comparar e ordenar números 

b) Ler, escrever, comparar e ordenar 
números de até 3 (três) ordens pela 

c) Composição e decomposição de 
números até 999;
d) Resolver e elaborar problemas de 
adição, subtração e multiplicação 

(com os significados de juntar, 
acrescentar, separar e retirar o dobro, 
metade e triplo); com o suporte de 
imagens ou material manipulável, 

e) Reconhecer, comparar e nomear 
figuras geométricas planas e espaciais 

f) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, capacidade, massa e 
tempo (uso do calendário, leitura de 
horas em relógios digitais e analógicos 
e ordenação de datas);
g) Reconhecer e fazer equivalência de 

Sistema Monetário Brasileiro;
h) Coletar, classificar e representar 

entrada em gráficos de colunas. 

III – 3º Ano

a) Ler, escrever, comparar e ordenar 
números de até 4 (quatro) ordens pela 

b) Composição e decomposição de 
números até 9999;
c) Utilizar diferentes procedimentos de 

problemas significativos de adição, 

números naturais;
d) Utilizar reta numérica para ordenar 
números naturais e fazer cálculos de 
adição, subtração e multiplicação;
e) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação (por 2, 3, 4 ... 10);
f) Resolver e elaborar problemas de 
divisão de um número natural por 
outro até 10;
g) Significado de metade, terça e 

h) Associar figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco, retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 

essas figuras;
 i) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, capacidade, massa e 

usuais, bem como os diversos 

 j) Ler e registrar medidas e intervalos 
de tempo, utilizando relógios, 
analógico e digital, para informar os 

k) Reconhecer a relação entre 

 l) Resolver e elaborar problemas que 

equivalência, de valores monetários do 
Sistema Brasileiro, em situações de 
compra, venda e troca.

Parágrafo único: Os direitos de 
Aprendizagem, aqui descritos, são 

Alfabetização constitui eixo norteador 
das atividades pedagógicas que 

de Alfabetização, devem ser 
observados os seguintes itens:

I – Estratégias pedagógicas que 

recuperação das dificuldades no 

II – A sistematização dos recursos do 
código da leitura e escrita e seus 
princípios organizadores, a fim de que 

III – A avaliação processual, formativa, 
participativa, contínua, cumulativa e 
diagnóstica, numa visão formativa;

perspectiva qualitativa, por meio de 
observação, registro descritivo e 
reflexivo, além dos valores, notas ou 
conceitos, universalmente aceitos.

Art.  7º – A avaliação durante o ciclo 

princípios: 

I – Ser diagnóstica, processual, 
participativa, formativa e cumulativa, 

decisões para redimensionamento, se 
necessário, da ação pedagógica;
II – Superar a prática tradicional que se 

finais traduzidos em notas ou 
conceitos para verificação de 

classificatório;
III – Superar a simples verificação de 

procedimentos de observação, 
acompanhamento contínuo, registro e 
reflexão permanente sobre o processo 
de ensino aprendizagem, adaptando-o 
às diferentes necessidades, estilos e 
possibilidade de expressão e 

IV – Constituir-se em momento 

ações pedagógicas;
V – Permear todo o processo de ensino 

o conhecimento do potencial do aluno, 

escolar, evitando comparações e 

Descritivo do aluno,  serão 

§2º- O processo de avaliação dos 
estudantes ao final do Ciclo de 
Alfabetização, no 3º (terceiro) ano de 
escolaridade, será realizado através do 

somatório dos DIVERSOS 
INSTRUMENTOS (mínimo de três) 
aplicados ao longo dos bimestres, 
junto com uma ficha em que se 
identifique os direitos de 

bimestre, de modo que ano final do 4º 
(quarto) bimestre, do ano letivo, o 

expresso através da média de notas 

aprendizagem consolidados ao final 

§3º - Os casos excepcionais se 

aprendizagem, considerando os 

equipes pedagógicas construir 
estratégias de ensino diversificadas a 
fim de recuperar os alunos que por 
algum motivo, apresentarem 
dificuldades no seu processo de 

Art. 9º - No caso de retenção esta 

longo do processo, análise dessas 
atividades, encaminhamentos a 
serviços especializados, registros de 

introduzir, aprofundar e consolidar os 

§1º - O Parecer Descritivo deverá 

oferecidos pelo professor, junto com a 
Equipe Pedagógica; destacando os 
Direitos de Aprendizagem que o 

§2º – Caso o aluno retido tenha 

técnico-pedagógica e da equipe de 
Educação Inclusiva, a fim de realizar 

Art. 10 - A retenção no Ciclo 

somente no final deste, ou seja, no 3º 

Fundamental, caso o aluno não tenha 

no 3º (terceiro) ano de escolaridade do 
Ensino Fundamental, a Unidade 
Escolar deverá, juntamente, com a sua 
equipe pedagógica (Coordenador 
Pedagógico, Professor e Diretor) e a 
Coordenação Pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação, 

fim de auxiliar esses alunos.

Art. 12 – Considerar-se-á professor 
alfabetizador, o professor que atua no 
1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 
(terceiro) anos de escolaridade do 

alfabetizadores será um eixo 

sobre alfabetização, 

de aula, as sequências didáticas e a 
avaliação diagnóstica entre outros, 
bem como, estratégias que viabilizem 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 
de Setembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Altera o art. 3º, VIII, da Deliberação nº 
08/2006, do CME – Paraíba do Sul -RJ

O CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no 

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 

O artigo 3º, VIII, da Deliberação nº 
08/2006, deste Conselho, passa a ter a 
seguinte redação:

VIII – A Parte Diversificada da Matriz 
Curricular do 6º ao 9º ano de 
escolaridade, constará de:

a) Produção Textual;
b) Conscientização Turística e 
Ecológica;
c) Geometria.

Parágrafo Único – As disciplinas, deste 
inciso, terão carga horária semanal 
fixada pela Matriz Curricular.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 
27 de Novembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Fixa normas e diretrizes para a 

Ensino Fundamental, e data de corte 
etário vigente em todo território 
nacional, para o Sistema Municipal de 
Ensino de Paraíba do Sul –RJ.

O CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no 

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, 

1.035, de 5 de outubro de 2018, 
publicada no Diário Oficial da União 
(08 de outubro de 2018, Seção 1, pág. 
43).

DELIBERAR 

Ensino de Paraíba do Sul - RJ, para 

Ensino Fundamental é aquela definida 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, 
ou seja, respectivamente, aos 4 
(quatro) e aos 6 (seis) anos completos 
ou a completar até 31 (trinta e um) de 

Artigo 2º - A Educação Infantil será 

organização: 

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

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

b) Creche II - crianças que competem 
02 (dois) anos a 02 (dois) anos e 11 
(meses) até 31 de março do ano em 

c) Creche III - crianças que completem 
03 (três) anos a 03 (três) anos e 11 
(onze) meses até 31 de março do ano 

d) 2º Período - crianças que 
completem 04 (quatro) anos a 04 
(quatro) anos e 11 (onze) meses até 31 

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

Artigo 3º - É obrigatória a matrícula na 
pré-escola (2º e 3º períodos) de 
crianças que completem 04 (quatro) 
anos até o dia 31 (trinta e um) de 

matrícula inicial, assegurada pelo 
artigo 208, I, da Constituição Federal. 

Parágrafo único: A frequência na 

Artigo 4º - É obrigatória a matrícula no 

06 (seis) anos completos ou a 
completar até 31 (trinta e um) de 

matrícula, nos termos da Lei e das 

Parágrafo único. As crianças que 
completarem 06 (seis) anos após essa 
data (31 de março) deverão ser 
matriculadas na Educação Infantil, na 
etapa da pré-escola (3º período). 

Artigo 5º - Excepcionalmente, as 
crianças que, até a data da publicação 
desta Deliberação, já se encontram 

Infantil (creche ou pré-escola) devem 
ter a sua progressão assegurada, sem 
interrupção, mesmo que sua data de 

(trinta e um) de março, considerando 

crianças, tanto na Educação Infantil 
quanto no Ensino Fundamental, a 
partir de 2019 (dois mil e dezenove), 

de corte de 31 (trinta e um) de março, 
estabelecida nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais e reafirmada 
nesta Deliberação. 

Artigo 7º - O direito à continuidade do 
percurso educacional é da criança, 
independentemente da permanência 

transferência de escola, inclusive para 

Artigo 8º - A presente Deliberação 

publicação, revogando-se as 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 
12 de fevereiro de 2019.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Ao décimo segundo dia do mês de 
fevereiro de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas, conforme convocação 
prévia, no auditório da Secretaria 

Sul, foi realizada a primeira reunião 

mil e dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 

seguinte pauta: 1) Resposta ao ofício 
do Ministério Público - RJ; 2) 
Estruturação da Conferência Municipal 
de Educação; 3) Aprovação do 
Regimento Interno da III Conferência 
Municipal de Educação; 4) Deliberar 

creches e escolas e 5) Cronograma de 

Presidente Djenaine Sibyl iniciou a 

recebido do Ministério Público do Rio 

principalmente: que se estabeleça uma 

corrente, para cobrir despesas internas 
do conselho e que o CME – Paraíba do 
Sul –RJ tenha uma sala própria, que 

Djenaine perguntou a Carlos Eduardo 

para que sejam criados esses espaços, 

possam exercer suas funções. Ele 

feitas pela Casa, no entanto, esbarram 

logística; não conseguindo, nesse 
momento, vislumbrar um espaço que 

comportá-los. Sabrina, Alessandra e 
Carlos Eduardo concluíram que, nesse 
momento, o CME precisa buscar e 
conquistar esse espaço; oficiará, então, 
a Secretária Municipal de Educação, 
encaminhando cópia do documento 
recebido do MP, para que as demandas 

tomada pelo pleno, em dezembro de 
dois mil e dezoito, o CME realizará nos 
dias treze, quatorze e quinze de março 

Conferência Municipal de Educação. A 
Presidente, Djenaine, solicitou a todos 

participem da organização e execução 
do evento; pois a conferência é uma 

profissionais, que pudessem compor 

discussões de eixo; salientou que já 

algumas pessoas, mas aguardava 

nomes. Dando sequência a reunião, foi 
aprovado, por unanimidade, o 
Regimento Interno da III Conferência 

De acordo com o item quatro da pauta, 
a presidente, Djenaine, disse que o 
CME –Paraíba do Sul –RJ recebeu, de 
sua coordenação regional, orientações 

rede pública e privada, de acordo com 

Tribunal Federal. Mediante o exposto, 

apresentada foi desenvolvida por ela, 
juntamente com a secretária executiva 
deste órgão, Sabrina, com o intuito de 
traçar algum parâmetro, um ponto de 

tendo cada conselheiro, liberdade para 
intervir e propor alterações.  Desta 
forma, foi feita a leitura da deliberação 

Como último item da pauta, Djenaine 

municipais, fez um relatório 

encaminhou cópia à Secretária 

providências cabíveis fossem tomadas. 
Agora, em dois mil e dezenove, o CME 

verificar se as adequações ocorreram. 
Sendo assim, foi elaborado o 

visitas. Finalizando a reunião, 

encaminhado um ofício à Secretaria 

cópia do documento em que consta a 

processo de consulta pública e os 

Nada mais havendo a constar, eu, 
Sabrina de Carvalho Soares Albino, 
Secretária Executiva desse órgão, 

Paraíba do Sul, doze de fevereiro de 

Ao décimo segundo dia do mês de 
março de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas, conforme convocação 
prévia, no auditório da Secretaria 

Sul, foi realizado um encontro do 

Educação, em substituição à reunião 
ordinária do mês de março, em 
decorrência da III Conferência 

gerenciamento de Djenaine Sibyl 
Tomaz Oliveira, estando presentes os 
seguintes conselheiros: Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Neila Moreira 
dos Santos Bouzada e Carlos Eduardo 

sessão extraordinária em substituição 

assim, o encontro teve por objetivo 
finalizar a organização da Conferência 
que ocorrerá nos dias treze, quatorze e 

dezenove. Desta forma, crachás; listas 

computadores, regimento interno e 
demais elementos estruturais, a serem 
demandados, foram conferidos e 

havendo a constar, eu, Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Secretária 
Executiva desse órgão, lavrei a 

do Sul, doze de março de dois mil e 

Ao décimo sexto dia do mês de abril 
de dois mil e dezenove, às quatorze 
horas, conforme convocação prévia, 
no auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 

dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 

a seguinte pauta: 1) II Encontro 
Formativo CME – Paraíba do Sul-RJ; 2) 
Grupo de estudo para deliberação 
sobre a Educação Inclusiva; 3) 

Sudoeste I em Três Rios; e 4) Grupo de 

criação do CME – Paraíba do Sul – RJ e 

Djenaine Sibyl iniciou a sessão 
lembrando que, conforme ficou 
acertado no final de dois mil e dezoito, 
o CME irá trazer o professor Doutor 
Elionaldo Fernandes Julião, da 
Universidade Federal Fluminense – 
UFF, no dia quatorze de maio de dois 
mil e dezenove, para dialogar sobre: 

Políticas Públicas para a Educação de 

encontro é refletir sobre a temática 

municipal, estadual, gestores, 
coordenação e orientação pedagógica 

ao assunto. Segundo Djenaine, faltava 
somente definir o melhor horário e 

Redentor, por se tratar de uma área 

horário, Djenaine entrou em contato 

assim, a Secretária Executiva do CME 
expedirá ofícios, por meio eletrônico, 
convidando os profissionais das 

realizarem as inscrições. Dando 
sequência a pauta, a presidente, 
Djenaine, colocou ser necessário 

data de 2008, mas que para isso, será 

para definir as datas em que esse 
estudo ocorrerá. Sabrina propôs que o 
CME recorra a Cristiane Delou, que 
ministrou palestra na Conferência, para 

bibliográficas. Djenaine retomou a 

colegiado os informes da última 

ocorreu em Três Rios no mês de 
março. Na ocasião, Sabrina Albino 
representou o CME, visto que Djenaine 

ações da regional. Além disso, a 
Presidente da regional, Lurdinha 
Patrasso, indicou a necessidade dos 

Mediante o exposto, o CME Paraíba do 

havendo a constar, eu, Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Secretária 
Executiva desse órgão, lavrei a 

do Sul, dezesseis de abril de dois mil e 

Ao décimo dia do mês de maio de dois 
mil e dezenove, às quatorze horas, 
conforme convocação prévia, no 
auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 

dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 
Celestino e a conselheira suplente, 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

de Educação; 2) Cronograma de visitas 
às creches municipais; 3) Encontro 
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Presidente, Djenaine Sibyl, iniciou a 

demanda da Seduc – Paraíba do Sul; a 

n°001/2019, para que fosse concedido 

efetivos da Rede Pública Municipal 
para ministrar aulas de Artes. De 

Educação, Neila Bouzada, a 

faz necessária, em caráter emergencial, 

no processo seletivo 003/2019 para a 

corrente ano letivo, a falta de 

refletir na qualidade do ensino. Sendo 
assim, o pleno concordou, por 
unanimidade, que é relevante a adoção 

Instrução Normativa n°001/2019. 
Conforme o item dois da pauta, o 
colegiado definiu novo cronograma de 
visitação às creches municipais: 
Dentinho de Leite, Lilico e Deolinda/ 

Consuelo, Wilson e Roque. Para 
finalizar o encontro, foram feitos os 
ajustes finais: confirmação de 
inscrições, emissão de certificados, 
listas de presença, transporte, entre 

o professor Doutor Elionaldo 
Fernandes Julião, da Universidade 
Federal Fluminense – UFF, no dia 

dezenove, para dialogar sobre: 

Políticas Públicas para a Educação de 

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 

Ao décimo primeiro dia do mês de 
junho de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas e trinta minutos, em 
segunda chamada, conforme 
convocação prévia, no auditório da 

Paraíba do Sul , não foi possível  

por falta de quórum. Estavam 
presentes somente a Presidente, 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, e a 
conselheira, Sabrina de Carvalho 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 
Soares Albino, Secretária Executiva 
desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, onze de 

Ao nono dia do mês de julho de dois 
mil e dezenove, às quatorze horas, 
conforme convocação prévia, no 
auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 

Educação sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 
Celestino, Carlos Eduardo Magdalena 

Bouzada. Os conselheiros dialogaram a 
seguinte pauta: 1) Ofício recebido do 
Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro; 2) Elaboração da resposta ao 
ofício do MP-RJ; 3) Cronograma de 
visitas às creches municipais; 4) 

da EJA; 5) Cronograma de estudo 
sobre a Educação Inclusiva; 6) 

CME – Paraíba do Sul. A Presidente, 
Djenaine Sibyl, iniciou a sessão 

busca por informações sobre o déficit 

estaduais, dentre elas, em especial, o 
Colégio Estadual Barão de Palmeiras. 
Djenaine explicitou que para 
fundamentar a resposta ao MP, o CME 

número de alunos por turmas por turno 

resposta ao ofício do MP-RJ, 

unidades. Neila buscou junto às 

pré-escola para respaldar o texto. 

que esse fato deve estar explícito na 
resposta ao MP. Djenaine e Carlos 

manifestou dizendo que em 2020 (dois 
mil e vinte) não irá ofertar vagas de 6º 
ao 9º ano de escolaridade no Colégio 

município. Dando sequência a pauta da 
reunião, Djenaine disse que o CME tem 

se envolvido em muitas frentes: 
encontros formativos, reuniões, 

anteriormente. Sendo assim, o assunto 

a Educação Inclusiva, para isso, se faz 
necessário montar grupo de estudo, 
definindo datas para que os encontros 

cronograma para debaterem, 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 
Soares Albino, Secretária Executiva 
desse órgão, lavrei a presente ata que 
dato e assino. Paraíba do Sul, nove de 

I) Todos os prédios construídos dentro 

alinhamento do logradouro público e o 
recuo frontal obrigatório, fornecido 
pela Prefeitura Municipal , de acordo 

2) Desde que a Lei de Zoneamento não 
disponha em contrário, os 
afastamentos mínimos serão: 

I) afastamento frontal: 3,00 m (três 
metros);

II) afastamentos laterais:

a) edificações de 1 (um) pavimento: 
1,50 m (um metro e cinqüenta 
centímetros);

b) edificações com 2 (dois) ou mais 
pavimentos: 2,50m (dois metros e 
cinqüenta centímetros);

III) afastamento de fundos: 3,00 (três 
metros);

IV) afastamento entre edificações 
isoladas, de 1 (um) pavimento, no 
mesmo lote:

a) sem abertura(s) confrontante(s) – 
3,00m (três metros)

b) com abertura(s) confrontante(s) – 
6,00 (seis metros)

§ 1º - O afastamento entre edificações 
isoladas de 2 (dois) pavimentos, no 
máximo, localizadas no mesmo lote, 

inferior a 6,00m (seis metros).

§2º - Será permitido o afastamento 
mínimo de 1,00m (um metro) de uma 

isolados de um pavimento, desde que a 

Zoneamento, as edificações de um dos 
dois pavimentos, poderão colar em 

terreno obedecida a exigência de 
afastamento lateral igual a 3,00m (três 
metros) e observando-se o 

fundos, conforme o caso, estabelecido 

Zoneamento, as edificações de um dos 

divisas opostas, obedecidas o 
afastamento de fundos igual a 3,00m 
(três metros) e o afastamento frontal 
igual a 5,00m (cinco metros).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 
REPUBLICAÇÃO do Pregão Presencial 
nº 069/2019 – Processo Licitatório nº 
075/2019, cujo objetivo é a seleção de 

Composição do Quadro Geral de 

de Pães Franceses, visando ao 
atendimento às Secretarias Municipais 
de Assistência Social; Secretaria 
Municipal de Saúde e Secretaria 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 
dar-se-ão no dia 05/09/2019 às 10:00 
horas, na Sede da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas ou, diretamente 
no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/

através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 22 de agosto de 2019 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
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Sul-RJ fica instituído, em cumprimento 
ao disposto na Resolução CNE⁄CEB 
nº07⁄2010, especificamente pelo 
artigo 30, a ser transcrito, com 
fundamento no parecer CNE/CEB 
nº11/2010, que fixa as Diretrizes 

Fundamental de 9 (nove) anos:

Artigo 30 – Os três anos iniciais do 
Ensino Fundamental devem assegurar:
   I – A 

II – O desenvolvimento das diversas 
formas de expressão, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa, a 
Literatura, a Música e demais Artes, a 
Educação Física, assim como o 
aprendizado da Matemática, da 
Ciência, da História e da Geografia;
III – A continuidade da aprendizagem, 
tendo em conta a complexidade do 

prejuízos que a repetência pode causar 

e, particularmente, na passagem do 

Ensino ou Escola, no uso de sua 
autonomia, fizerem opção pelo 
Regime Seriado, será necessário 
considerar os três anos iniciais do 

pedagógico ou um ciclo sequencial , 
não passível de interrupção, voltado 

básicas, imprescindíveis para o 

§ 2º - Considerando as características 
de desenvolvimento dos alunos, cabe 

aula e as levem a explorar mais 

artísticas, a começar pela Literatura, a 

oportunidades de raciocinar, 
manuseando-os e explorando as suas 

Art. 2º - Considera-se Ciclo um tempo 

sequencial de 3 (três) anos, 
(seiscentos dias letivos) dedicados a 
inserção na cultura escolar, à 
aprendizagem da leitura e da escrita, à 

produção e compreensão de textos 

familiares e à ampliação do universo 
de referências culturais dos alunos nas 

I – O Ciclo de Alfabetização deverá 
assegurar, a todas as crianças, um 

II – A urgência de uma política que dê 
ênfase ao processo de alfabetização e 
letramento dos alunos da rede pública 

III – A necessidade de orientar as 

Fundamental de 9 (nove) anos.

Parágrafo único: Compõem as turmas 

anos de escolaridade: 1º (primeiro), 2º 
(segundo) e 3º (terceiro) anos do 

Art. 3º – O Ciclo de Alfabetização, a 

(seis) anos de idade completos ou a 
completar até 31 (trinta e um) de 
março do ano em curso, terão suas 
atividades pedagógicas organizadas 
de modo a assegurar que, ao final de 
cada ano de escolaridade, conforme 
Proposta Curricular Municipal, todos 

capazes de:

I – 1º Ano

a) Nomear as letras do alfabeto e 

b) Conhecer os usos e funções sociais 

c) Reconhecer a separação das 
palavras, na escrita, por espaços em 

d) Conhecer, diferenciar e relacionar 
letras em formato imprensa e cursiva, 
maiúsculas e minúsculas;
e) Comparar palavras, identificando 

de sílabas iniciais, mediais e finais;
f) Escrever, espontaneamente ou por 
ditado, palavras e frases de forma 
alfabética – usando letras/grafemas 

g) Ler palavras novas com precisão na 
decodificação, no caso de palavras de 
uso frequente, ler globalmente, por 

h) Ler e compreender, em colaboração 

professor, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, 

e o tema/assunto do texto e 

organização à sua finalidade.

II – 2º Ano

a)  Recontar oralmente, com e sem 
apoio de imagem, textos literários 

b) Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares diretas 
entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 
correspondências regulares 
contextuais (c e q; e e o, em posição 
átona em final de palavra);
c) Ler e escrever corretamente 
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem vogais em 

d)  Ler e escrever corretamente 

(til, m, n);
e)  Escrever palavras, frases, textos 

f) Segmentar corretamente as palavras 
ao escrever frases e textos;
g) Usar adequadamente ponto final, 

exclamação;
h) Ler e compreender com certa 
autonomia cantigas, letras de canção, 
dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando a 

tema/assunto do texto e relacionando 
sua forma de organização à sua 
finalidade;
i) Planejar e produzir bilhetes e cartas, 
em meio impresso e/ou digital, dentre 
outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação 

tema/assunto/finalidade do texto.

III – 3º Ano

a)  Ler e escrever corretamente 
palavras com os dígrafos lh, nh, ch;
b) Ler e compreender, com autonomia, 
textos injuntivos instrucionais 
(receitas, instruções de montagem 
etc.), com a estrutura própria desses 
textos (verbos imperativos, indicação 
de passos a ser seguidos) e mesclando 
palavras, imagens e recursos gráfico- 
visuais, considerando a situação 

texto;
c) Ler e compreender, com autonomia, 
variados gêneros textuais, do campo 
da vida cotidiana, com expressão de 
sentimentos e opiniões, de acordo com 
as convenções do gênero 

e o tema/assunto do texto;
d) Ler e compreender, silenciosamente 
e, em seguida, em voz alta, com 
autonomia e fluência, textos curtos 

com nível de textualidade adequado;
e) Selecionar livros da biblioteca e/ou 

para leitura individual, justificando a 

colegas sua opinião, após a leitura;
f) Identificar a ideia central do texto, 

g) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos;
h) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, 
com base no contexto da frase ou do 
texto;
 i) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos em versos, 
explorando rimas, sons e jogos de 
palavras, imagens poéticas (sentidos 
figurados) e recursos visuais e 

Parágrafo único: Os direitos de 
Aprendizagem, aqui descritos, são 

cada ano de escolaridade. A Proposta 
Curricular Municipal do Ciclo de 
Alfabetização constitui eixo norteador 
das atividades pedagógicas que 
assegurarão o cumprimento dos 
objetivos do Ciclo em cada ano de 
escolaridade.

Art. 4º – Ao final do Ciclo da 
Alfabetização, todos os alunos devem 
ter consolidado as capacidades 
referentes à leitura e à escrita 
necessárias para expressar-se, 
comunicar-se e participar das práticas 
sociais letradas e ter desenvolvido o 
gosto e apreço pela leitura.

Art. 5º – Na área da Matemática, todos 
os alunos devem compreender e 
utilizar o sistema de numeração, 
dominar os fatos fundamentais das 
quatro operações, realizar cálculos 
mentais, dominar conceitos básicos 
relativos a grandezas e medidas, 
espaço e forma e resolver operações 
matemáticas com autonomia. Ao final 
de cada ano de escolaridade, 
conforme Proposta Curricular 
Municipal, todos os alunos deverão ser 
capazes de: 

I – 1º Ano

a) Identificar números em diferentes 
contextos em que se encontram 
(indicador de quantidade, código de 
identificação ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas);
b) Contar de maneira exata ou 
aproximada utilizando diferentes 
estratégias;
c) Contar a quantidade de objetos de 
coleções até 100 (cem) unidades e 
apresentar o resultados por registros 
verbais e simbólicos;
d) Reconhecer valores de moedas e 
cédulas do Sistema Monetário 
Brasileiro;
e) Descrever, comparar e classificar 
iguras planas por características 
comuns;
f) Descrever a localização de pessoas e 
objetos no espaço em relação a sua 
própria posição, utilizando termos: 
direita, esquerda, em frente e atrás;
g) Resolver problemas envolvendo 
diferentes significados da adição e 
subtração (juntar, acrescentar, separar 
e retirar).

II – 2º Ano

a) Comparar e ordenar números 
naturais até a ordem de centenas com 
e sem suporte da reta numérica;
b) Ler, escrever, comparar e ordenar 
números de até 3 (três) ordens pela 
compreensão de características do 
sistema de numeração decimal;
c) Composição e decomposição de 
números até 999;
d) Resolver e elaborar problemas de 
adição, subtração e multiplicação 

(com os significados de juntar, 
acrescentar, separar e retirar o dobro, 
metade e triplo); com o suporte de 
imagens ou material manipulável, 
utilizando estratégias pessoais;
e) Reconhecer, comparar e nomear 
figuras geométricas planas e espaciais 
com características comuns;
f) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, capacidade, massa e 
tempo (uso do calendário, leitura de 
horas em relógios digitais e analógicos 
e ordenação de datas);
g) Reconhecer e fazer equivalência de 
valores de moedas e cédulas do 
Sistema Monetário Brasileiro;
h) Coletar, classificar e representar 
dados em tabelas simples e dupla 
entrada em gráficos de colunas. 

III – 3º Ano

a) Ler, escrever, comparar e ordenar 
números de até 4 (quatro) ordens pela 
compreensão de características do 
sistema de numeração decimal;
b) Composição e decomposição de 
números até 9999;
c) Utilizar diferentes procedimentos de 
cálculo mental e escrito para resolver 
problemas significativos de adição, 
subtração e multiplicação com 
números naturais;
d) Utilizar reta numérica para ordenar 
números naturais e fazer cálculos de 
adição, subtração e multiplicação;
e) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação (por 2, 3, 4 ... 10);
f) Resolver e elaborar problemas de 
divisão de um número natural por 
outro até 10;
g) Significado de metade, terça e 
quarta parte;
h) Associar figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco, retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 
objetos no mundo físico e nomear 
essas figuras;
 i) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, capacidade, massa e 
tempo utilizando unidades de medida 
não padronizadas e padronizadas mais 
usuais, bem como os diversos 
instrumentos de medida;
 j) Ler e registrar medidas e intervalos 
de tempo, utilizando relógios, 
analógico e digital, para informar os 
horários de início e término da 
realização de uma atividade e sua 
duração;
k) Reconhecer a relação entre 
hora/minutos e minutos/segundos;
 l) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam a comparação e a 
equivalência, de valores monetários do 
Sistema Brasileiro, em situações de 
compra, venda e troca.
               
Parágrafo único: Os direitos de 
Aprendizagem, aqui descritos, são 
considerados os direitos básicos para 
cada ano de escolaridade. A Proposta 
Curricular Municipal do Ciclo de 

Alfabetização constitui eixo norteador 
das atividades pedagógicas que 
assegurarão o cumprimento dos 
objetivos do Ciclo em cada ano de 
escolaridade.

Art. 6º - Na operacionalização do Ciclo 
de Alfabetização, devem ser 
observados os seguintes itens:

I – Estratégias pedagógicas que 
garantam a aprendizagem e a 
recuperação das dificuldades no 
processo de construção do 
conhecimento;
II – A sistematização dos recursos do 
código da leitura e escrita e seus 
princípios organizadores, a fim de que 
os estudantes atinjam a condição de 
letramento;
III – A avaliação processual, formativa, 
participativa, contínua, cumulativa e 
diagnóstica, numa visão formativa;
IV- A utilização de instrumentos e 
procedimentos avaliativos sob uma 
perspectiva qualitativa, por meio de 
observação, registro descritivo e 
reflexivo, além dos valores, notas ou 
conceitos, universalmente aceitos.

Art.  7º – A avaliação durante o ciclo 
deve observar aos seguintes 
princípios: 

I – Ser diagnóstica, processual, 
participativa, formativa e cumulativa, 
de forma a possibilitar tomada de 
decisões para redimensionamento, se 
necessário, da ação pedagógica;
II – Superar a prática tradicional que se 
limita a observar apenas os resultados 
finais traduzidos em notas ou 
conceitos para verificação de 
conhecimentos em caráter 
classificatório;
III – Superar a simples verificação de 
rendimento utilizando instrumentos e 
procedimentos de observação, 
acompanhamento contínuo, registro e 
reflexão permanente sobre o processo 
de ensino aprendizagem, adaptando-o 
às diferentes necessidades, estilos e 
possibilidade de expressão e 
compreensão dos alunos;
IV – Constituir-se em momento 
privilegiado e necessário para a 
construção do planejamento e das 
ações pedagógicas;
V – Permear todo o processo de ensino 
aprendizagem de modo a oportunizar 
o conhecimento do potencial do aluno, 
suas variações de desempenho 
escolar, evitando comparações e 
competição em relação a outros 
alunos.

§1º - O processo de avaliação dos 
estudantes do Ciclo de Alfabetização 
será registrado através de Parecer  
Descritivo do aluno,  serão 
consolidados instrumentos objetivos 
que subsidiarão esse registro 
avaliativo do aluno.

§2º- O processo de avaliação dos 
estudantes ao final do Ciclo de 
Alfabetização, no 3º (terceiro) ano de 
escolaridade, será realizado através do 
registro da nota e será resultado do 
somatório dos DIVERSOS 
INSTRUMENTOS (mínimo de três) 
aplicados ao longo dos bimestres, 
junto com uma ficha em que se 
identifique os direitos de 
aprendizagem adquiridos a cada 
bimestre, de modo que ano final do 4º 
(quarto) bimestre, do ano letivo, o 
resultado do estudante deverá ser 
expresso através da média de notas 
obtidas  durante os bimestres e um 
parecer que registre os direitos de 
aprendizagem consolidados ao final 
do ciclo.

§3º - Os casos excepcionais se 
caracterizarão quando o estudante 
estagnar em seu processo de 
aprendizagem, considerando os 
direitos previstos para o ano de 
escolaridade. 

Art. 8º - A promoção dos alunos deve 
estar vinculada a aprendizagem. As 
unidades escolares deverão com suas 
equipes pedagógicas construir 
estratégias de ensino diversificadas a 
fim de recuperar os alunos que por 
algum motivo, apresentarem 
dificuldades no seu processo de 
construção do conhecimento em cada 
ano de escolaridade.

Art. 9º - No caso de retenção esta 
estagnação deverá ser comprovada 
através de diversos instrumentos; 
atividades desenvolvidas pelo aluno ao 
longo do processo, análise dessas 
atividades, encaminhamentos a 
serviços especializados, registros de 
reuniões com responsável e outros 
documentos que possam comprovar a 
necessidade do aluno permanecer no 
mesmo ano de escolaridade para 
introduzir, aprofundar e consolidar os 
direitos de aprendizagem. 

§1º - O Parecer Descritivo deverá 
conter as estratégias de recuperação 
e/ou reforço escolar a serem 
oferecidos pelo professor, junto com a 
Equipe Pedagógica; destacando os 
Direitos de Aprendizagem que o 
estudante não conseguiu se apropriar. 
Essa documentação deverá ser 
arquivada junto a documentação do 
aluno.

§2º – Caso o aluno retido tenha 
necessidades educacionais especiais 
caberá uma avaliação da equipe 
técnico-pedagógica e da equipe de 
Educação Inclusiva, a fim de realizar 
uma análise da situação junto ao 
professor. 

Art. 10 - A retenção no Ciclo 

somente no final deste, ou seja, no 3º 

Fundamental, caso o aluno não tenha 

no 3º (terceiro) ano de escolaridade do 
Ensino Fundamental, a Unidade 
Escolar deverá, juntamente, com a sua 
equipe pedagógica (Coordenador 
Pedagógico, Professor e Diretor) e a 
Coordenação Pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação, 

fim de auxiliar esses alunos.

Art. 12 – Considerar-se-á professor 
alfabetizador, o professor que atua no 
1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 
(terceiro) anos de escolaridade do 

alfabetizadores será um eixo 

sobre alfabetização, 

de aula, as sequências didáticas e a 
avaliação diagnóstica entre outros, 
bem como, estratégias que viabilizem 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 
de Setembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Altera o art. 3º, VIII, da Deliberação nº 
08/2006, do CME – Paraíba do Sul -RJ

O CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no 

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 

O artigo 3º, VIII, da Deliberação nº 
08/2006, deste Conselho, passa a ter a 
seguinte redação:

VIII – A Parte Diversificada da Matriz 
Curricular do 6º ao 9º ano de 
escolaridade, constará de:

a) Produção Textual;
b) Conscientização Turística e 
Ecológica;
c) Geometria.

Parágrafo Único – As disciplinas, deste 
inciso, terão carga horária semanal 
fixada pela Matriz Curricular.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 
27 de Novembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Fixa normas e diretrizes para a 

Ensino Fundamental, e data de corte 
etário vigente em todo território 
nacional, para o Sistema Municipal de 
Ensino de Paraíba do Sul –RJ.

O CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no 

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, 

1.035, de 5 de outubro de 2018, 
publicada no Diário Oficial da União 
(08 de outubro de 2018, Seção 1, pág. 
43).

DELIBERAR 

Ensino de Paraíba do Sul - RJ, para 

Ensino Fundamental é aquela definida 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, 
ou seja, respectivamente, aos 4 
(quatro) e aos 6 (seis) anos completos 
ou a completar até 31 (trinta e um) de 

Artigo 2º - A Educação Infantil será 

organização: 

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

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

b) Creche II - crianças que competem 
02 (dois) anos a 02 (dois) anos e 11 
(meses) até 31 de março do ano em 

c) Creche III - crianças que completem 
03 (três) anos a 03 (três) anos e 11 
(onze) meses até 31 de março do ano 

d) 2º Período - crianças que 
completem 04 (quatro) anos a 04 
(quatro) anos e 11 (onze) meses até 31 

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

Artigo 3º - É obrigatória a matrícula na 
pré-escola (2º e 3º períodos) de 
crianças que completem 04 (quatro) 
anos até o dia 31 (trinta e um) de 

matrícula inicial, assegurada pelo 
artigo 208, I, da Constituição Federal. 

Parágrafo único: A frequência na 

Artigo 4º - É obrigatória a matrícula no 

06 (seis) anos completos ou a 
completar até 31 (trinta e um) de 

matrícula, nos termos da Lei e das 

Parágrafo único. As crianças que 
completarem 06 (seis) anos após essa 
data (31 de março) deverão ser 
matriculadas na Educação Infantil, na 
etapa da pré-escola (3º período). 

Artigo 5º - Excepcionalmente, as 
crianças que, até a data da publicação 
desta Deliberação, já se encontram 

Infantil (creche ou pré-escola) devem 
ter a sua progressão assegurada, sem 
interrupção, mesmo que sua data de 

(trinta e um) de março, considerando 

crianças, tanto na Educação Infantil 
quanto no Ensino Fundamental, a 
partir de 2019 (dois mil e dezenove), 

de corte de 31 (trinta e um) de março, 
estabelecida nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais e reafirmada 
nesta Deliberação. 

Artigo 7º - O direito à continuidade do 
percurso educacional é da criança, 
independentemente da permanência 

transferência de escola, inclusive para 

Artigo 8º - A presente Deliberação 

publicação, revogando-se as 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 
12 de fevereiro de 2019.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Ao décimo segundo dia do mês de 
fevereiro de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas, conforme convocação 
prévia, no auditório da Secretaria 

Sul, foi realizada a primeira reunião 

mil e dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 

seguinte pauta: 1) Resposta ao ofício 
do Ministério Público - RJ; 2) 
Estruturação da Conferência Municipal 
de Educação; 3) Aprovação do 
Regimento Interno da III Conferência 
Municipal de Educação; 4) Deliberar 

creches e escolas e 5) Cronograma de 

Presidente Djenaine Sibyl iniciou a 

recebido do Ministério Público do Rio 

principalmente: que se estabeleça uma 

corrente, para cobrir despesas internas 
do conselho e que o CME – Paraíba do 
Sul –RJ tenha uma sala própria, que 

Djenaine perguntou a Carlos Eduardo 

para que sejam criados esses espaços, 

possam exercer suas funções. Ele 

feitas pela Casa, no entanto, esbarram 

logística; não conseguindo, nesse 
momento, vislumbrar um espaço que 

comportá-los. Sabrina, Alessandra e 
Carlos Eduardo concluíram que, nesse 
momento, o CME precisa buscar e 
conquistar esse espaço; oficiará, então, 
a Secretária Municipal de Educação, 
encaminhando cópia do documento 
recebido do MP, para que as demandas 

tomada pelo pleno, em dezembro de 
dois mil e dezoito, o CME realizará nos 
dias treze, quatorze e quinze de março 

Conferência Municipal de Educação. A 
Presidente, Djenaine, solicitou a todos 

participem da organização e execução 
do evento; pois a conferência é uma 

profissionais, que pudessem compor 

discussões de eixo; salientou que já 

algumas pessoas, mas aguardava 

nomes. Dando sequência a reunião, foi 
aprovado, por unanimidade, o 
Regimento Interno da III Conferência 

De acordo com o item quatro da pauta, 
a presidente, Djenaine, disse que o 
CME –Paraíba do Sul –RJ recebeu, de 
sua coordenação regional, orientações 

rede pública e privada, de acordo com 

Tribunal Federal. Mediante o exposto, 

apresentada foi desenvolvida por ela, 
juntamente com a secretária executiva 
deste órgão, Sabrina, com o intuito de 
traçar algum parâmetro, um ponto de 

tendo cada conselheiro, liberdade para 
intervir e propor alterações.  Desta 
forma, foi feita a leitura da deliberação 

Como último item da pauta, Djenaine 

municipais, fez um relatório 

encaminhou cópia à Secretária 

providências cabíveis fossem tomadas. 
Agora, em dois mil e dezenove, o CME 

verificar se as adequações ocorreram. 
Sendo assim, foi elaborado o 

visitas. Finalizando a reunião, 

encaminhado um ofício à Secretaria 

cópia do documento em que consta a 

processo de consulta pública e os 

Nada mais havendo a constar, eu, 
Sabrina de Carvalho Soares Albino, 
Secretária Executiva desse órgão, 

Paraíba do Sul, doze de fevereiro de 

Ao décimo segundo dia do mês de 
março de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas, conforme convocação 
prévia, no auditório da Secretaria 

Sul, foi realizado um encontro do 

Educação, em substituição à reunião 
ordinária do mês de março, em 
decorrência da III Conferência 

gerenciamento de Djenaine Sibyl 
Tomaz Oliveira, estando presentes os 
seguintes conselheiros: Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Neila Moreira 
dos Santos Bouzada e Carlos Eduardo 

sessão extraordinária em substituição 

assim, o encontro teve por objetivo 
finalizar a organização da Conferência 
que ocorrerá nos dias treze, quatorze e 

dezenove. Desta forma, crachás; listas 

computadores, regimento interno e 
demais elementos estruturais, a serem 
demandados, foram conferidos e 

havendo a constar, eu, Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Secretária 
Executiva desse órgão, lavrei a 

do Sul, doze de março de dois mil e 

Ao décimo sexto dia do mês de abril 
de dois mil e dezenove, às quatorze 
horas, conforme convocação prévia, 
no auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 

dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 

a seguinte pauta: 1) II Encontro 
Formativo CME – Paraíba do Sul-RJ; 2) 
Grupo de estudo para deliberação 
sobre a Educação Inclusiva; 3) 

Sudoeste I em Três Rios; e 4) Grupo de 

criação do CME – Paraíba do Sul – RJ e 

Djenaine Sibyl iniciou a sessão 
lembrando que, conforme ficou 
acertado no final de dois mil e dezoito, 
o CME irá trazer o professor Doutor 
Elionaldo Fernandes Julião, da 
Universidade Federal Fluminense – 
UFF, no dia quatorze de maio de dois 
mil e dezenove, para dialogar sobre: 

Políticas Públicas para a Educação de 

encontro é refletir sobre a temática 

municipal, estadual, gestores, 
coordenação e orientação pedagógica 

ao assunto. Segundo Djenaine, faltava 
somente definir o melhor horário e 

Redentor, por se tratar de uma área 

horário, Djenaine entrou em contato 

assim, a Secretária Executiva do CME 
expedirá ofícios, por meio eletrônico, 
convidando os profissionais das 

realizarem as inscrições. Dando 
sequência a pauta, a presidente, 
Djenaine, colocou ser necessário 

data de 2008, mas que para isso, será 

para definir as datas em que esse 
estudo ocorrerá. Sabrina propôs que o 
CME recorra a Cristiane Delou, que 
ministrou palestra na Conferência, para 

bibliográficas. Djenaine retomou a 

colegiado os informes da última 

ocorreu em Três Rios no mês de 
março. Na ocasião, Sabrina Albino 
representou o CME, visto que Djenaine 

ações da regional. Além disso, a 
Presidente da regional, Lurdinha 
Patrasso, indicou a necessidade dos 

Mediante o exposto, o CME Paraíba do 

havendo a constar, eu, Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Secretária 
Executiva desse órgão, lavrei a 

do Sul, dezesseis de abril de dois mil e 

Ao décimo dia do mês de maio de dois 
mil e dezenove, às quatorze horas, 
conforme convocação prévia, no 
auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 

dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 
Celestino e a conselheira suplente, 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

de Educação; 2) Cronograma de visitas 
às creches municipais; 3) Encontro 

Presidente, Djenaine Sibyl, iniciou a 

demanda da Seduc – Paraíba do Sul; a 

n°001/2019, para que fosse concedido 

efetivos da Rede Pública Municipal 
para ministrar aulas de Artes. De 

Educação, Neila Bouzada, a 

faz necessária, em caráter emergencial, 

no processo seletivo 003/2019 para a 

corrente ano letivo, a falta de 

refletir na qualidade do ensino. Sendo 
assim, o pleno concordou, por 
unanimidade, que é relevante a adoção 

Instrução Normativa n°001/2019. 
Conforme o item dois da pauta, o 
colegiado definiu novo cronograma de 
visitação às creches municipais: 
Dentinho de Leite, Lilico e Deolinda/ 

Consuelo, Wilson e Roque. Para 
finalizar o encontro, foram feitos os 
ajustes finais: confirmação de 
inscrições, emissão de certificados, 
listas de presença, transporte, entre 

o professor Doutor Elionaldo 
Fernandes Julião, da Universidade 
Federal Fluminense – UFF, no dia 

dezenove, para dialogar sobre: 

Políticas Públicas para a Educação de 

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 

Ao décimo primeiro dia do mês de 
junho de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas e trinta minutos, em 
segunda chamada, conforme 
convocação prévia, no auditório da 

Paraíba do Sul , não foi possível  

por falta de quórum. Estavam 
presentes somente a Presidente, 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, e a 
conselheira, Sabrina de Carvalho 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 
Soares Albino, Secretária Executiva 
desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, onze de 

Ao nono dia do mês de julho de dois 
mil e dezenove, às quatorze horas, 
conforme convocação prévia, no 
auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 

Educação sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 
Celestino, Carlos Eduardo Magdalena 

Bouzada. Os conselheiros dialogaram a 
seguinte pauta: 1) Ofício recebido do 
Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro; 2) Elaboração da resposta ao 
ofício do MP-RJ; 3) Cronograma de 
visitas às creches municipais; 4) 

da EJA; 5) Cronograma de estudo 
sobre a Educação Inclusiva; 6) 

CME – Paraíba do Sul. A Presidente, 
Djenaine Sibyl, iniciou a sessão 

busca por informações sobre o déficit 

estaduais, dentre elas, em especial, o 
Colégio Estadual Barão de Palmeiras. 
Djenaine explicitou que para 
fundamentar a resposta ao MP, o CME 

número de alunos por turmas por turno 

resposta ao ofício do MP-RJ, 

unidades. Neila buscou junto às 

pré-escola para respaldar o texto. 

que esse fato deve estar explícito na 
resposta ao MP. Djenaine e Carlos 

manifestou dizendo que em 2020 (dois 
mil e vinte) não irá ofertar vagas de 6º 
ao 9º ano de escolaridade no Colégio 

município. Dando sequência a pauta da 
reunião, Djenaine disse que o CME tem 

se envolvido em muitas frentes: 
encontros formativos, reuniões, 

anteriormente. Sendo assim, o assunto 

a Educação Inclusiva, para isso, se faz 
necessário montar grupo de estudo, 
definindo datas para que os encontros 

cronograma para debaterem, 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 
Soares Albino, Secretária Executiva 
desse órgão, lavrei a presente ata que 
dato e assino. Paraíba do Sul, nove de 

I) Todos os prédios construídos dentro 

alinhamento do logradouro público e o 
recuo frontal obrigatório, fornecido 
pela Prefeitura Municipal , de acordo 

2) Desde que a Lei de Zoneamento não 
disponha em contrário, os 
afastamentos mínimos serão: 

I) afastamento frontal: 3,00 m (três 
metros);

II) afastamentos laterais:

a) edificações de 1 (um) pavimento: 
1,50 m (um metro e cinqüenta 
centímetros);

b) edificações com 2 (dois) ou mais 
pavimentos: 2,50m (dois metros e 
cinqüenta centímetros);

III) afastamento de fundos: 3,00 (três 
metros);

IV) afastamento entre edificações 
isoladas, de 1 (um) pavimento, no 
mesmo lote:

a) sem abertura(s) confrontante(s) – 
3,00m (três metros)

b) com abertura(s) confrontante(s) – 
6,00 (seis metros)

§ 1º - O afastamento entre edificações 
isoladas de 2 (dois) pavimentos, no 
máximo, localizadas no mesmo lote, 

inferior a 6,00m (seis metros).

§2º - Será permitido o afastamento 
mínimo de 1,00m (um metro) de uma 

isolados de um pavimento, desde que a 

Zoneamento, as edificações de um dos 
dois pavimentos, poderão colar em 

terreno obedecida a exigência de 
afastamento lateral igual a 3,00m (três 
metros) e observando-se o 

fundos, conforme o caso, estabelecido 

Zoneamento, as edificações de um dos 

divisas opostas, obedecidas o 
afastamento de fundos igual a 3,00m 
(três metros) e o afastamento frontal 
igual a 5,00m (cinco metros).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 
REPUBLICAÇÃO do Pregão Presencial 
nº 069/2019 – Processo Licitatório nº 
075/2019, cujo objetivo é a seleção de 

Composição do Quadro Geral de 

de Pães Franceses, visando ao 
atendimento às Secretarias Municipais 
de Assistência Social; Secretaria 
Municipal de Saúde e Secretaria 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 
dar-se-ão no dia 05/09/2019 às 10:00 
horas, na Sede da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas ou, diretamente 
no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/

através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 22 de agosto de 2019 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
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Sul-RJ fica instituído, em cumprimento 
ao disposto na Resolução CNE⁄CEB 
nº07⁄2010, especificamente pelo 
artigo 30, a ser transcrito, com 
fundamento no parecer CNE/CEB 
nº11/2010, que fixa as Diretrizes 

Fundamental de 9 (nove) anos:

Artigo 30 – Os três anos iniciais do 
Ensino Fundamental devem assegurar:
   I – A 

II – O desenvolvimento das diversas 
formas de expressão, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa, a 
Literatura, a Música e demais Artes, a 
Educação Física, assim como o 
aprendizado da Matemática, da 
Ciência, da História e da Geografia;
III – A continuidade da aprendizagem, 
tendo em conta a complexidade do 

prejuízos que a repetência pode causar 

e, particularmente, na passagem do 

Ensino ou Escola, no uso de sua 
autonomia, fizerem opção pelo 
Regime Seriado, será necessário 
considerar os três anos iniciais do 

pedagógico ou um ciclo sequencial , 
não passível de interrupção, voltado 

básicas, imprescindíveis para o 

§ 2º - Considerando as características 
de desenvolvimento dos alunos, cabe 

aula e as levem a explorar mais 

artísticas, a começar pela Literatura, a 

oportunidades de raciocinar, 
manuseando-os e explorando as suas 

Art. 2º - Considera-se Ciclo um tempo 

sequencial de 3 (três) anos, 
(seiscentos dias letivos) dedicados a 
inserção na cultura escolar, à 
aprendizagem da leitura e da escrita, à 

produção e compreensão de textos 

familiares e à ampliação do universo 
de referências culturais dos alunos nas 

I – O Ciclo de Alfabetização deverá 
assegurar, a todas as crianças, um 

II – A urgência de uma política que dê 
ênfase ao processo de alfabetização e 
letramento dos alunos da rede pública 

III – A necessidade de orientar as 

Fundamental de 9 (nove) anos.

Parágrafo único: Compõem as turmas 

anos de escolaridade: 1º (primeiro), 2º 
(segundo) e 3º (terceiro) anos do 

Art. 3º – O Ciclo de Alfabetização, a 

(seis) anos de idade completos ou a 
completar até 31 (trinta e um) de 
março do ano em curso, terão suas 
atividades pedagógicas organizadas 
de modo a assegurar que, ao final de 
cada ano de escolaridade, conforme 
Proposta Curricular Municipal, todos 

capazes de:

I – 1º Ano

a) Nomear as letras do alfabeto e 

b) Conhecer os usos e funções sociais 

c) Reconhecer a separação das 
palavras, na escrita, por espaços em 

d) Conhecer, diferenciar e relacionar 
letras em formato imprensa e cursiva, 
maiúsculas e minúsculas;
e) Comparar palavras, identificando 

de sílabas iniciais, mediais e finais;
f) Escrever, espontaneamente ou por 
ditado, palavras e frases de forma 
alfabética – usando letras/grafemas 

g) Ler palavras novas com precisão na 
decodificação, no caso de palavras de 
uso frequente, ler globalmente, por 

h) Ler e compreender, em colaboração 

professor, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, 

e o tema/assunto do texto e 

organização à sua finalidade.

II – 2º Ano

a)  Recontar oralmente, com e sem 
apoio de imagem, textos literários 

b) Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares diretas 
entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 
correspondências regulares 
contextuais (c e q; e e o, em posição 
átona em final de palavra);
c) Ler e escrever corretamente 
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem vogais em 

d)  Ler e escrever corretamente 

(til, m, n);
e)  Escrever palavras, frases, textos 

f) Segmentar corretamente as palavras 
ao escrever frases e textos;
g) Usar adequadamente ponto final, 

exclamação;
h) Ler e compreender com certa 
autonomia cantigas, letras de canção, 
dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando a 

tema/assunto do texto e relacionando 
sua forma de organização à sua 
finalidade;
i) Planejar e produzir bilhetes e cartas, 
em meio impresso e/ou digital, dentre 
outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação 

tema/assunto/finalidade do texto.

III – 3º Ano

a)  Ler e escrever corretamente 
palavras com os dígrafos lh, nh, ch;
b) Ler e compreender, com autonomia, 
textos injuntivos instrucionais 
(receitas, instruções de montagem 
etc.), com a estrutura própria desses 
textos (verbos imperativos, indicação 
de passos a ser seguidos) e mesclando 
palavras, imagens e recursos gráfico- 
visuais, considerando a situação 

texto;
c) Ler e compreender, com autonomia, 
variados gêneros textuais, do campo 
da vida cotidiana, com expressão de 
sentimentos e opiniões, de acordo com 
as convenções do gênero 

e o tema/assunto do texto;
d) Ler e compreender, silenciosamente 
e, em seguida, em voz alta, com 
autonomia e fluência, textos curtos 

com nível de textualidade adequado;
e) Selecionar livros da biblioteca e/ou 

para leitura individual, justificando a 

colegas sua opinião, após a leitura;
f) Identificar a ideia central do texto, 

g) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos;
h) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, 
com base no contexto da frase ou do 
texto;
 i) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos em versos, 
explorando rimas, sons e jogos de 
palavras, imagens poéticas (sentidos 
figurados) e recursos visuais e 

Parágrafo único: Os direitos de 
Aprendizagem, aqui descritos, são 

Alfabetização constitui eixo norteador 
das atividades pedagógicas que 

Art. 4º – Ao final do Ciclo da 
Alfabetização, todos os alunos devem 

referentes à leitura e à escrita 
necessárias para expressar-se, 

Art. 5º – Na área da Matemática, todos 

utilizar o sistema de numeração, 

quatro operações, realizar cálculos 
mentais, dominar conceitos básicos 
relativos a grandezas e medidas, 

matemáticas com autonomia. Ao final 
de cada ano de escolaridade, 

Municipal, todos os alunos deverão ser 
capazes de: 

I – 1º Ano

a) Identificar números em diferentes 
contextos em que se encontram 
(indicador de quantidade, código de 
identificação ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas);
b) Contar de maneira exata ou 
aproximada utilizando diferentes 

c) Contar a quantidade de objetos de 
coleções até 100 (cem) unidades e 

verbais e simbólicos;
d) Reconhecer valores de moedas e 

Brasileiro;
e) Descrever, comparar e classificar 

f) Descrever a localização de pessoas e 

própria posição, utilizando termos: 
direita, esquerda, em frente e atrás;
g) Resolver problemas envolvendo 
diferentes significados da adição e 
subtração (juntar, acrescentar, separar 
e retirar).

II – 2º Ano

a) Comparar e ordenar números 

b) Ler, escrever, comparar e ordenar 
números de até 3 (três) ordens pela 

c) Composição e decomposição de 
números até 999;
d) Resolver e elaborar problemas de 
adição, subtração e multiplicação 

(com os significados de juntar, 
acrescentar, separar e retirar o dobro, 
metade e triplo); com o suporte de 
imagens ou material manipulável, 

e) Reconhecer, comparar e nomear 
figuras geométricas planas e espaciais 

f) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, capacidade, massa e 
tempo (uso do calendário, leitura de 
horas em relógios digitais e analógicos 
e ordenação de datas);
g) Reconhecer e fazer equivalência de 

Sistema Monetário Brasileiro;
h) Coletar, classificar e representar 

entrada em gráficos de colunas. 

III – 3º Ano

a) Ler, escrever, comparar e ordenar 
números de até 4 (quatro) ordens pela 

b) Composição e decomposição de 
números até 9999;
c) Utilizar diferentes procedimentos de 

problemas significativos de adição, 

números naturais;
d) Utilizar reta numérica para ordenar 
números naturais e fazer cálculos de 
adição, subtração e multiplicação;
e) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação (por 2, 3, 4 ... 10);
f) Resolver e elaborar problemas de 
divisão de um número natural por 
outro até 10;
g) Significado de metade, terça e 

h) Associar figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco, retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 

essas figuras;
 i) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, capacidade, massa e 

usuais, bem como os diversos 

 j) Ler e registrar medidas e intervalos 
de tempo, utilizando relógios, 
analógico e digital, para informar os 

k) Reconhecer a relação entre 

 l) Resolver e elaborar problemas que 

equivalência, de valores monetários do 
Sistema Brasileiro, em situações de 
compra, venda e troca.

Parágrafo único: Os direitos de 
Aprendizagem, aqui descritos, são 

Alfabetização constitui eixo norteador 
das atividades pedagógicas que 

de Alfabetização, devem ser 
observados os seguintes itens:

I – Estratégias pedagógicas que 

recuperação das dificuldades no 

II – A sistematização dos recursos do 
código da leitura e escrita e seus 
princípios organizadores, a fim de que 

III – A avaliação processual, formativa, 
participativa, contínua, cumulativa e 
diagnóstica, numa visão formativa;

perspectiva qualitativa, por meio de 
observação, registro descritivo e 
reflexivo, além dos valores, notas ou 
conceitos, universalmente aceitos.

Art.  7º – A avaliação durante o ciclo 

princípios: 

I – Ser diagnóstica, processual, 
participativa, formativa e cumulativa, 

decisões para redimensionamento, se 
necessário, da ação pedagógica;
II – Superar a prática tradicional que se 

finais traduzidos em notas ou 
conceitos para verificação de 

classificatório;
III – Superar a simples verificação de 

procedimentos de observação, 
acompanhamento contínuo, registro e 
reflexão permanente sobre o processo 
de ensino aprendizagem, adaptando-o 
às diferentes necessidades, estilos e 
possibilidade de expressão e 

IV – Constituir-se em momento 

ações pedagógicas;
V – Permear todo o processo de ensino 

o conhecimento do potencial do aluno, 

escolar, evitando comparações e 

Descritivo do aluno,  serão 

§2º- O processo de avaliação dos 
estudantes ao final do Ciclo de 
Alfabetização, no 3º (terceiro) ano de 
escolaridade, será realizado através do 

somatório dos DIVERSOS 
INSTRUMENTOS (mínimo de três) 
aplicados ao longo dos bimestres, 
junto com uma ficha em que se 
identifique os direitos de 

bimestre, de modo que ano final do 4º 
(quarto) bimestre, do ano letivo, o 

expresso através da média de notas 

aprendizagem consolidados ao final 

§3º - Os casos excepcionais se 

aprendizagem, considerando os 

equipes pedagógicas construir 
estratégias de ensino diversificadas a 
fim de recuperar os alunos que por 
algum motivo, apresentarem 
dificuldades no seu processo de 

Art. 9º - No caso de retenção esta 

longo do processo, análise dessas 
atividades, encaminhamentos a 
serviços especializados, registros de 

introduzir, aprofundar e consolidar os 

§1º - O Parecer Descritivo deverá 

oferecidos pelo professor, junto com a 
Equipe Pedagógica; destacando os 
Direitos de Aprendizagem que o 

§2º – Caso o aluno retido tenha 

técnico-pedagógica e da equipe de 
Educação Inclusiva, a fim de realizar 

Art. 10 - A retenção no Ciclo 

Sequencial de Alfabetização ocorrerá 
somente no final deste, ou seja, no 3º 
ano de escolaridade do Ensino 
Fundamental, caso o aluno não tenha 
atingido as mínimas condições 
necessárias para o prosseguimento de 
estudos nos anos seguintes de 
escolaridade.

Art. 11 - No caso de retenção de alunos 
no 3º (terceiro) ano de escolaridade do 
Ensino Fundamental, a Unidade 
Escolar deverá, juntamente, com a sua 
equipe pedagógica (Coordenador 
Pedagógico, Professor e Diretor) e a 
Coordenação Pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação, 
elaborar avaliação e plano de ação a 
fim de auxiliar esses alunos.

Art. 12 – Considerar-se-á professor 
alfabetizador, o professor que atua no 
1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 
(terceiro) anos de escolaridade do 
Ensino Fundamental. A formação 
continuada dos professores 
alfabetizadores será um eixo 
estruturante para o entendimento do 
processo de alfabetização e garantirá 
o aprofundamento dos conhecimentos 
sobre alfabetização, 
interdisciplinaridade e inclusão como 
princípio fundamental do processo 
educativo terá seus enfoques os 
processos instrumentais como plano 
de aula, as sequências didáticas e a 
avaliação diagnóstica entre outros, 
bem como, estratégias que viabilizem 
ao aluno aprender com efetividade.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 
por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 
de Setembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira
Presidente do CME

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                                    
Jacqueline Carneiro Leal
Alessandra do Nascimento Celestino

DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 19 – 2018

Altera o art. 3º, VIII, da Deliberação nº 
08/2006, 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 

O artigo 3º, VIII, da Deliberação nº 
08/2006, deste Conselho, passa a ter a 
seguinte redação:

VIII – A Parte Diversificada da Matriz 
Curricular do 6º ao 9º ano de 
escolaridade, constará de:

a) Produção Textual;
b) Conscientização Turística e 
Ecológica;
c) Geometria.

Parágrafo Único – As disciplinas, deste 
inciso, terão carga horária semanal 
fixada pela Matriz Curricular.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 
por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 
27 de Novembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira
Presidente do CME

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                               
Alessandra do Nascimento Celestino

DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 20 – 2019

Fixa normas e diretrizes para a 
matrícula na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental, e data de corte 
etário vigente em todo território 
nacional, para o Sistema Municipal de 
Ensino 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 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 5 de outubro de 2018, 
publicada no Diário Oficial da União 
(08 de outubro de 2018, Seção 1, pág. 
43).
- 

DELIBERAR 

Artigo 1º - A data de corte etário 
vigente no Sistema Municipal de 
Ensino de Paraíba do Sul - RJ, para 
matrícula na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental é aquela definida 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, 
ou seja, respectivamente, aos 4 
(quatro) e aos 6 (seis) anos completos 
ou a completar até 31 (trinta e um) de 
março do ano para o qual se realiza a 
matrícula. 

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

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

a) Creche I - crianças que completem 
06 (seis) meses a 01 (um) ano e 11 
(onze) meses até 31 de março do ano 
em curso; 
b) Creche II - crianças que competem 
02 (dois) anos a 02 (dois) anos e 11 
(meses) até 31 de março do ano em 
curso; 
c) Creche III - crianças que completem 
03 (três) anos a 03 (três) anos e 11 
(onze) meses até 31 de março do ano 
em curso; 
d) 2º Período - crianças que 
completem 04 (quatro) anos a 04 
(quatro) anos e 11 (onze) meses até 31 
de março do ano em curso; 
e) 3º Período - crianças que 
completem 05 (cinco) anos a 05 
(cinco) anos e 11 (onze) meses até 31 
de março do ano em curso.

Artigo 3º - É obrigatória a matrícula na 
pré-escola (2º e 3º períodos) de 
crianças que completem 04 (quatro) 
anos até o dia 31 (trinta e um) de 
março do ano para o qual ocorrer a 
matrícula inicial, assegurada pelo 
artigo 208, I, da Constituição Federal. 

Parágrafo único: A frequência na 
Educação Infantil não é pré-requisito 
para a matrícula no Ensino 
Fundamental.

Artigo 4º - É obrigatória a matrícula no 
Ensino Fundamental de crianças com 
06 (seis) anos completos ou a 
completar até 31 (trinta e um) de 
março do ano para o qual ocorrer a 
matrícula, nos termos da Lei e das 
normas nacionais vigentes. 

Parágrafo único. As crianças que 
completarem 06 (seis) anos após essa 
data (31 de março) deverão ser 
matriculadas na Educação Infantil, na 
etapa da pré-escola (3º período). 

Artigo 5º - Excepcionalmente, as 
crianças que, até a data da publicação 
desta Deliberação, já se encontram 
matriculadas e frequentando 
instituições educacionais de Educação 
Infantil (creche ou pré-escola) devem 
ter a sua progressão assegurada, sem 
interrupção, mesmo que sua data de 
nascimento seja posterior ao dia 31 
(trinta e um) de março, considerando 
seus direitos de continuidade e 
prosseguimento sem retenção. 

Artigo 6º - As novas matrículas de 
crianças, tanto na Educação Infantil 
quanto no Ensino Fundamental, a 
partir de 2019 (dois mil e dezenove), 
serão realizadas considerando a data 
de corte de 31 (trinta e um) de março, 
estabelecida nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais e reafirmada 
nesta Deliberação. 

Artigo 7º - O direito à continuidade do 
percurso educacional é da criança, 
independentemente da permanência 
ou de eventual mudança ou 
transferência de escola, inclusive para 
crianças em situação de itinerância. 

Artigo 8º - A presente 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, 
12 de fevereiro de 2019.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira
Presidente do CME

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                               
Alessandra do Nascimento Celestino
Carlos Eduardo Magdalena Pereira

ATAS

Ata Fevereiro 2019

Ao décimo segundo dia do mês de 
fevereiro de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas, conforme convocação 
prévia, no auditório da Secretaria 
Municipal de Educação de Paraíba do 
Sul, foi realizada a primeira reunião 
ordinária do Plenário do Conselho 
Municipal de Educação do ano de dois 

mil e dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 

seguinte pauta: 1) Resposta ao ofício 
do Ministério Público - RJ; 2) 
Estruturação da Conferência Municipal 
de Educação; 3) Aprovação do 
Regimento Interno da III Conferência 
Municipal de Educação; 4) Deliberar 

creches e escolas e 5) Cronograma de 

Presidente Djenaine Sibyl iniciou a 

recebido do Ministério Público do Rio 

principalmente: que se estabeleça uma 

corrente, para cobrir despesas internas 
do conselho e que o CME – Paraíba do 
Sul –RJ tenha uma sala própria, que 

Djenaine perguntou a Carlos Eduardo 

para que sejam criados esses espaços, 

possam exercer suas funções. Ele 

feitas pela Casa, no entanto, esbarram 

logística; não conseguindo, nesse 
momento, vislumbrar um espaço que 

comportá-los. Sabrina, Alessandra e 
Carlos Eduardo concluíram que, nesse 
momento, o CME precisa buscar e 
conquistar esse espaço; oficiará, então, 
a Secretária Municipal de Educação, 
encaminhando cópia do documento 
recebido do MP, para que as demandas 

tomada pelo pleno, em dezembro de 
dois mil e dezoito, o CME realizará nos 
dias treze, quatorze e quinze de março 

Conferência Municipal de Educação. A 
Presidente, Djenaine, solicitou a todos 

participem da organização e execução 
do evento; pois a conferência é uma 

profissionais, que pudessem compor 

discussões de eixo; salientou que já 

algumas pessoas, mas aguardava 

nomes. Dando sequência a reunião, foi 
aprovado, por unanimidade, o 
Regimento Interno da III Conferência 

De acordo com o item quatro da pauta, 
a presidente, Djenaine, disse que o 
CME –Paraíba do Sul –RJ recebeu, de 
sua coordenação regional, orientações 

rede pública e privada, de acordo com 

Tribunal Federal. Mediante o exposto, 

apresentada foi desenvolvida por ela, 
juntamente com a secretária executiva 
deste órgão, Sabrina, com o intuito de 
traçar algum parâmetro, um ponto de 

tendo cada conselheiro, liberdade para 
intervir e propor alterações.  Desta 
forma, foi feita a leitura da deliberação 

Como último item da pauta, Djenaine 

municipais, fez um relatório 

encaminhou cópia à Secretária 

providências cabíveis fossem tomadas. 
Agora, em dois mil e dezenove, o CME 

verificar se as adequações ocorreram. 
Sendo assim, foi elaborado o 

visitas. Finalizando a reunião, 

encaminhado um ofício à Secretaria 

cópia do documento em que consta a 

processo de consulta pública e os 

Nada mais havendo a constar, eu, 
Sabrina de Carvalho Soares Albino, 
Secretária Executiva desse órgão, 

Paraíba do Sul, doze de fevereiro de 

Ao décimo segundo dia do mês de 
março de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas, conforme convocação 
prévia, no auditório da Secretaria 

Sul, foi realizado um encontro do 

Educação, em substituição à reunião 
ordinária do mês de março, em 
decorrência da III Conferência 

gerenciamento de Djenaine Sibyl 
Tomaz Oliveira, estando presentes os 
seguintes conselheiros: Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Neila Moreira 
dos Santos Bouzada e Carlos Eduardo 

sessão extraordinária em substituição 

assim, o encontro teve por objetivo 
finalizar a organização da Conferência 
que ocorrerá nos dias treze, quatorze e 

dezenove. Desta forma, crachás; listas 

computadores, regimento interno e 
demais elementos estruturais, a serem 
demandados, foram conferidos e 

havendo a constar, eu, Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Secretária 
Executiva desse órgão, lavrei a 

do Sul, doze de março de dois mil e 

Ao décimo sexto dia do mês de abril 
de dois mil e dezenove, às quatorze 
horas, conforme convocação prévia, 
no auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 

dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 

a seguinte pauta: 1) II Encontro 
Formativo CME – Paraíba do Sul-RJ; 2) 
Grupo de estudo para deliberação 
sobre a Educação Inclusiva; 3) 

Sudoeste I em Três Rios; e 4) Grupo de 

criação do CME – Paraíba do Sul – RJ e 

Djenaine Sibyl iniciou a sessão 
lembrando que, conforme ficou 
acertado no final de dois mil e dezoito, 
o CME irá trazer o professor Doutor 
Elionaldo Fernandes Julião, da 
Universidade Federal Fluminense – 
UFF, no dia quatorze de maio de dois 
mil e dezenove, para dialogar sobre: 

Políticas Públicas para a Educação de 

encontro é refletir sobre a temática 

municipal, estadual, gestores, 
coordenação e orientação pedagógica 

ao assunto. Segundo Djenaine, faltava 
somente definir o melhor horário e 

Redentor, por se tratar de uma área 

horário, Djenaine entrou em contato 

assim, a Secretária Executiva do CME 
expedirá ofícios, por meio eletrônico, 
convidando os profissionais das 

realizarem as inscrições. Dando 
sequência a pauta, a presidente, 
Djenaine, colocou ser necessário 

data de 2008, mas que para isso, será 

para definir as datas em que esse 
estudo ocorrerá. Sabrina propôs que o 
CME recorra a Cristiane Delou, que 
ministrou palestra na Conferência, para 

bibliográficas. Djenaine retomou a 

colegiado os informes da última 

ocorreu em Três Rios no mês de 
março. Na ocasião, Sabrina Albino 
representou o CME, visto que Djenaine 

ações da regional. Além disso, a 
Presidente da regional, Lurdinha 
Patrasso, indicou a necessidade dos 

Mediante o exposto, o CME Paraíba do 

havendo a constar, eu, Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Secretária 
Executiva desse órgão, lavrei a 

do Sul, dezesseis de abril de dois mil e 

Ao décimo dia do mês de maio de dois 
mil e dezenove, às quatorze horas, 
conforme convocação prévia, no 
auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 

dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 
Celestino e a conselheira suplente, 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

de Educação; 2) Cronograma de visitas 
às creches municipais; 3) Encontro 
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Presidente, Djenaine Sibyl, iniciou a 

demanda da Seduc – Paraíba do Sul; a 

n°001/2019, para que fosse concedido 

efetivos da Rede Pública Municipal 
para ministrar aulas de Artes. De 

Educação, Neila Bouzada, a 

faz necessária, em caráter emergencial, 

no processo seletivo 003/2019 para a 

corrente ano letivo, a falta de 

refletir na qualidade do ensino. Sendo 
assim, o pleno concordou, por 
unanimidade, que é relevante a adoção 

Instrução Normativa n°001/2019. 
Conforme o item dois da pauta, o 
colegiado definiu novo cronograma de 
visitação às creches municipais: 
Dentinho de Leite, Lilico e Deolinda/ 

Consuelo, Wilson e Roque. Para 
finalizar o encontro, foram feitos os 
ajustes finais: confirmação de 
inscrições, emissão de certificados, 
listas de presença, transporte, entre 

o professor Doutor Elionaldo 
Fernandes Julião, da Universidade 
Federal Fluminense – UFF, no dia 

dezenove, para dialogar sobre: 

Políticas Públicas para a Educação de 

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 

Ao décimo primeiro dia do mês de 
junho de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas e trinta minutos, em 
segunda chamada, conforme 
convocação prévia, no auditório da 

Paraíba do Sul , não foi possível  

por falta de quórum. Estavam 
presentes somente a Presidente, 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, e a 
conselheira, Sabrina de Carvalho 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 
Soares Albino, Secretária Executiva 
desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, onze de 

Ao nono dia do mês de julho de dois 
mil e dezenove, às quatorze horas, 
conforme convocação prévia, no 
auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 

Educação sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 
Celestino, Carlos Eduardo Magdalena 

Bouzada. Os conselheiros dialogaram a 
seguinte pauta: 1) Ofício recebido do 
Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro; 2) Elaboração da resposta ao 
ofício do MP-RJ; 3) Cronograma de 
visitas às creches municipais; 4) 

da EJA; 5) Cronograma de estudo 
sobre a Educação Inclusiva; 6) 

CME – Paraíba do Sul. A Presidente, 
Djenaine Sibyl, iniciou a sessão 

busca por informações sobre o déficit 

estaduais, dentre elas, em especial, o 
Colégio Estadual Barão de Palmeiras. 
Djenaine explicitou que para 
fundamentar a resposta ao MP, o CME 

número de alunos por turmas por turno 

resposta ao ofício do MP-RJ, 

unidades. Neila buscou junto às 

pré-escola para respaldar o texto. 

que esse fato deve estar explícito na 
resposta ao MP. Djenaine e Carlos 

manifestou dizendo que em 2020 (dois 
mil e vinte) não irá ofertar vagas de 6º 
ao 9º ano de escolaridade no Colégio 

município. Dando sequência a pauta da 
reunião, Djenaine disse que o CME tem 

se envolvido em muitas frentes: 
encontros formativos, reuniões, 

anteriormente. Sendo assim, o assunto 

a Educação Inclusiva, para isso, se faz 
necessário montar grupo de estudo, 
definindo datas para que os encontros 

cronograma para debaterem, 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 
Soares Albino, Secretária Executiva 
desse órgão, lavrei a presente ata que 
dato e assino. Paraíba do Sul, nove de 

I) Todos os prédios construídos dentro 

alinhamento do logradouro público e o 
recuo frontal obrigatório, fornecido 
pela Prefeitura Municipal , de acordo 

2) Desde que a Lei de Zoneamento não 
disponha em contrário, os 
afastamentos mínimos serão: 

I) afastamento frontal: 3,00 m (três 
metros);

II) afastamentos laterais:

a) edificações de 1 (um) pavimento: 
1,50 m (um metro e cinqüenta 
centímetros);

b) edificações com 2 (dois) ou mais 
pavimentos: 2,50m (dois metros e 
cinqüenta centímetros);

III) afastamento de fundos: 3,00 (três 
metros);

IV) afastamento entre edificações 
isoladas, de 1 (um) pavimento, no 
mesmo lote:

a) sem abertura(s) confrontante(s) – 
3,00m (três metros)

b) com abertura(s) confrontante(s) – 
6,00 (seis metros)

§ 1º - O afastamento entre edificações 
isoladas de 2 (dois) pavimentos, no 
máximo, localizadas no mesmo lote, 

inferior a 6,00m (seis metros).

§2º - Será permitido o afastamento 
mínimo de 1,00m (um metro) de uma 

isolados de um pavimento, desde que a 

Zoneamento, as edificações de um dos 
dois pavimentos, poderão colar em 

terreno obedecida a exigência de 
afastamento lateral igual a 3,00m (três 
metros) e observando-se o 

fundos, conforme o caso, estabelecido 

Zoneamento, as edificações de um dos 

divisas opostas, obedecidas o 
afastamento de fundos igual a 3,00m 
(três metros) e o afastamento frontal 
igual a 5,00m (cinco metros).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 
REPUBLICAÇÃO do Pregão Presencial 
nº 069/2019 – Processo Licitatório nº 
075/2019, cujo objetivo é a seleção de 

Composição do Quadro Geral de 

de Pães Franceses, visando ao 
atendimento às Secretarias Municipais 
de Assistência Social; Secretaria 
Municipal de Saúde e Secretaria 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 
dar-se-ão no dia 05/09/2019 às 10:00 
horas, na Sede da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas ou, diretamente 
no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/

através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 22 de agosto de 2019 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 



Sul-RJ fica instituído, em cumprimento 
ao disposto na Resolução CNE⁄CEB 
nº07⁄2010, especificamente pelo 
artigo 30, a ser transcrito, com 
fundamento no parecer CNE/CEB 
nº11/2010, que fixa as Diretrizes 

Fundamental de 9 (nove) anos:

Artigo 30 – Os três anos iniciais do 
Ensino Fundamental devem assegurar:
   I – A 

II – O desenvolvimento das diversas 
formas de expressão, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa, a 
Literatura, a Música e demais Artes, a 
Educação Física, assim como o 
aprendizado da Matemática, da 
Ciência, da História e da Geografia;
III – A continuidade da aprendizagem, 
tendo em conta a complexidade do 

prejuízos que a repetência pode causar 

e, particularmente, na passagem do 

Ensino ou Escola, no uso de sua 
autonomia, fizerem opção pelo 
Regime Seriado, será necessário 
considerar os três anos iniciais do 

pedagógico ou um ciclo sequencial , 
não passível de interrupção, voltado 

básicas, imprescindíveis para o 

§ 2º - Considerando as características 
de desenvolvimento dos alunos, cabe 

aula e as levem a explorar mais 

artísticas, a começar pela Literatura, a 

oportunidades de raciocinar, 
manuseando-os e explorando as suas 

Art. 2º - Considera-se Ciclo um tempo 

sequencial de 3 (três) anos, 
(seiscentos dias letivos) dedicados a 
inserção na cultura escolar, à 
aprendizagem da leitura e da escrita, à 

produção e compreensão de textos 

familiares e à ampliação do universo 
de referências culturais dos alunos nas 

I – O Ciclo de Alfabetização deverá 
assegurar, a todas as crianças, um 

II – A urgência de uma política que dê 
ênfase ao processo de alfabetização e 
letramento dos alunos da rede pública 

III – A necessidade de orientar as 

Fundamental de 9 (nove) anos.

Parágrafo único: Compõem as turmas 

anos de escolaridade: 1º (primeiro), 2º 
(segundo) e 3º (terceiro) anos do 

Art. 3º – O Ciclo de Alfabetização, a 

(seis) anos de idade completos ou a 
completar até 31 (trinta e um) de 
março do ano em curso, terão suas 
atividades pedagógicas organizadas 
de modo a assegurar que, ao final de 
cada ano de escolaridade, conforme 
Proposta Curricular Municipal, todos 

capazes de:

I – 1º Ano

a) Nomear as letras do alfabeto e 

b) Conhecer os usos e funções sociais 

c) Reconhecer a separação das 
palavras, na escrita, por espaços em 

d) Conhecer, diferenciar e relacionar 
letras em formato imprensa e cursiva, 
maiúsculas e minúsculas;
e) Comparar palavras, identificando 

de sílabas iniciais, mediais e finais;
f) Escrever, espontaneamente ou por 
ditado, palavras e frases de forma 
alfabética – usando letras/grafemas 

g) Ler palavras novas com precisão na 
decodificação, no caso de palavras de 
uso frequente, ler globalmente, por 

h) Ler e compreender, em colaboração 

professor, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, 

e o tema/assunto do texto e 

organização à sua finalidade.

II – 2º Ano

a)  Recontar oralmente, com e sem 
apoio de imagem, textos literários 

b) Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares diretas 
entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 
correspondências regulares 
contextuais (c e q; e e o, em posição 
átona em final de palavra);
c) Ler e escrever corretamente 
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem vogais em 

d)  Ler e escrever corretamente 

(til, m, n);
e)  Escrever palavras, frases, textos 

f) Segmentar corretamente as palavras 
ao escrever frases e textos;
g) Usar adequadamente ponto final, 

exclamação;
h) Ler e compreender com certa 
autonomia cantigas, letras de canção, 
dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando a 

tema/assunto do texto e relacionando 
sua forma de organização à sua 
finalidade;
i) Planejar e produzir bilhetes e cartas, 
em meio impresso e/ou digital, dentre 
outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação 

tema/assunto/finalidade do texto.

III – 3º Ano

a)  Ler e escrever corretamente 
palavras com os dígrafos lh, nh, ch;
b) Ler e compreender, com autonomia, 
textos injuntivos instrucionais 
(receitas, instruções de montagem 
etc.), com a estrutura própria desses 
textos (verbos imperativos, indicação 
de passos a ser seguidos) e mesclando 
palavras, imagens e recursos gráfico- 
visuais, considerando a situação 

texto;
c) Ler e compreender, com autonomia, 
variados gêneros textuais, do campo 
da vida cotidiana, com expressão de 
sentimentos e opiniões, de acordo com 
as convenções do gênero 

e o tema/assunto do texto;
d) Ler e compreender, silenciosamente 
e, em seguida, em voz alta, com 
autonomia e fluência, textos curtos 

com nível de textualidade adequado;
e) Selecionar livros da biblioteca e/ou 

para leitura individual, justificando a 

colegas sua opinião, após a leitura;
f) Identificar a ideia central do texto, 

g) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos;
h) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, 
com base no contexto da frase ou do 
texto;
 i) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos em versos, 
explorando rimas, sons e jogos de 
palavras, imagens poéticas (sentidos 
figurados) e recursos visuais e 

Parágrafo único: Os direitos de 
Aprendizagem, aqui descritos, são 
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Alfabetização constitui eixo norteador 
das atividades pedagógicas que 

Art. 4º – Ao final do Ciclo da 
Alfabetização, todos os alunos devem 

referentes à leitura e à escrita 
necessárias para expressar-se, 

Art. 5º – Na área da Matemática, todos 

utilizar o sistema de numeração, 

quatro operações, realizar cálculos 
mentais, dominar conceitos básicos 
relativos a grandezas e medidas, 

matemáticas com autonomia. Ao final 
de cada ano de escolaridade, 

Municipal, todos os alunos deverão ser 
capazes de: 

I – 1º Ano

a) Identificar números em diferentes 
contextos em que se encontram 
(indicador de quantidade, código de 
identificação ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas);
b) Contar de maneira exata ou 
aproximada utilizando diferentes 

c) Contar a quantidade de objetos de 
coleções até 100 (cem) unidades e 

verbais e simbólicos;
d) Reconhecer valores de moedas e 

Brasileiro;
e) Descrever, comparar e classificar 

f) Descrever a localização de pessoas e 

própria posição, utilizando termos: 
direita, esquerda, em frente e atrás;
g) Resolver problemas envolvendo 
diferentes significados da adição e 
subtração (juntar, acrescentar, separar 
e retirar).

II – 2º Ano

a) Comparar e ordenar números 

b) Ler, escrever, comparar e ordenar 
números de até 3 (três) ordens pela 

c) Composição e decomposição de 
números até 999;
d) Resolver e elaborar problemas de 
adição, subtração e multiplicação 

(com os significados de juntar, 
acrescentar, separar e retirar o dobro, 
metade e triplo); com o suporte de 
imagens ou material manipulável, 

e) Reconhecer, comparar e nomear 
figuras geométricas planas e espaciais 

f) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, capacidade, massa e 
tempo (uso do calendário, leitura de 
horas em relógios digitais e analógicos 
e ordenação de datas);
g) Reconhecer e fazer equivalência de 

Sistema Monetário Brasileiro;
h) Coletar, classificar e representar 

entrada em gráficos de colunas. 

III – 3º Ano

a) Ler, escrever, comparar e ordenar 
números de até 4 (quatro) ordens pela 

b) Composição e decomposição de 
números até 9999;
c) Utilizar diferentes procedimentos de 

problemas significativos de adição, 

números naturais;
d) Utilizar reta numérica para ordenar 
números naturais e fazer cálculos de 
adição, subtração e multiplicação;
e) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação (por 2, 3, 4 ... 10);
f) Resolver e elaborar problemas de 
divisão de um número natural por 
outro até 10;
g) Significado de metade, terça e 

h) Associar figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco, retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 

essas figuras;
 i) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, capacidade, massa e 

usuais, bem como os diversos 

 j) Ler e registrar medidas e intervalos 
de tempo, utilizando relógios, 
analógico e digital, para informar os 

k) Reconhecer a relação entre 

 l) Resolver e elaborar problemas que 

equivalência, de valores monetários do 
Sistema Brasileiro, em situações de 
compra, venda e troca.

Parágrafo único: Os direitos de 
Aprendizagem, aqui descritos, são 

Alfabetização constitui eixo norteador 
das atividades pedagógicas que 

de Alfabetização, devem ser 
observados os seguintes itens:

I – Estratégias pedagógicas que 

recuperação das dificuldades no 

II – A sistematização dos recursos do 
código da leitura e escrita e seus 
princípios organizadores, a fim de que 

III – A avaliação processual, formativa, 
participativa, contínua, cumulativa e 
diagnóstica, numa visão formativa;

perspectiva qualitativa, por meio de 
observação, registro descritivo e 
reflexivo, além dos valores, notas ou 
conceitos, universalmente aceitos.

Art.  7º – A avaliação durante o ciclo 

princípios: 

I – Ser diagnóstica, processual, 
participativa, formativa e cumulativa, 

decisões para redimensionamento, se 
necessário, da ação pedagógica;
II – Superar a prática tradicional que se 

finais traduzidos em notas ou 
conceitos para verificação de 

classificatório;
III – Superar a simples verificação de 

procedimentos de observação, 
acompanhamento contínuo, registro e 
reflexão permanente sobre o processo 
de ensino aprendizagem, adaptando-o 
às diferentes necessidades, estilos e 
possibilidade de expressão e 

IV – Constituir-se em momento 

ações pedagógicas;
V – Permear todo o processo de ensino 

o conhecimento do potencial do aluno, 

escolar, evitando comparações e 

Descritivo do aluno,  serão 

§2º- O processo de avaliação dos 
estudantes ao final do Ciclo de 
Alfabetização, no 3º (terceiro) ano de 
escolaridade, será realizado através do 

somatório dos DIVERSOS 
INSTRUMENTOS (mínimo de três) 
aplicados ao longo dos bimestres, 
junto com uma ficha em que se 
identifique os direitos de 

bimestre, de modo que ano final do 4º 
(quarto) bimestre, do ano letivo, o 

expresso através da média de notas 

aprendizagem consolidados ao final 

§3º - Os casos excepcionais se 

aprendizagem, considerando os 

equipes pedagógicas construir 
estratégias de ensino diversificadas a 
fim de recuperar os alunos que por 
algum motivo, apresentarem 
dificuldades no seu processo de 

Art. 9º - No caso de retenção esta 

longo do processo, análise dessas 
atividades, encaminhamentos a 
serviços especializados, registros de 

introduzir, aprofundar e consolidar os 

§1º - O Parecer Descritivo deverá 

oferecidos pelo professor, junto com a 
Equipe Pedagógica; destacando os 
Direitos de Aprendizagem que o 

§2º – Caso o aluno retido tenha 

técnico-pedagógica e da equipe de 
Educação Inclusiva, a fim de realizar 

Art. 10 - A retenção no Ciclo 

somente no final deste, ou seja, no 3º 

Fundamental, caso o aluno não tenha 

no 3º (terceiro) ano de escolaridade do 
Ensino Fundamental, a Unidade 
Escolar deverá, juntamente, com a sua 
equipe pedagógica (Coordenador 
Pedagógico, Professor e Diretor) e a 
Coordenação Pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação, 

fim de auxiliar esses alunos.

Art. 12 – Considerar-se-á professor 
alfabetizador, o professor que atua no 
1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 
(terceiro) anos de escolaridade do 

alfabetizadores será um eixo 

sobre alfabetização, 

de aula, as sequências didáticas e a 
avaliação diagnóstica entre outros, 
bem como, estratégias que viabilizem 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 
de Setembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Altera o art. 3º, VIII, da Deliberação nº 
08/2006, do CME – Paraíba do Sul -RJ

O CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no 

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 

O artigo 3º, VIII, da Deliberação nº 
08/2006, deste Conselho, passa a ter a 
seguinte redação:

VIII – A Parte Diversificada da Matriz 
Curricular do 6º ao 9º ano de 
escolaridade, constará de:

a) Produção Textual;
b) Conscientização Turística e 
Ecológica;
c) Geometria.

Parágrafo Único – As disciplinas, deste 
inciso, terão carga horária semanal 
fixada pela Matriz Curricular.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 
27 de Novembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Fixa normas e diretrizes para a 

Ensino Fundamental, e data de corte 
etário vigente em todo território 
nacional, para o Sistema Municipal de 
Ensino de Paraíba do Sul –RJ.

O CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no 

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, 

1.035, de 5 de outubro de 2018, 
publicada no Diário Oficial da União 
(08 de outubro de 2018, Seção 1, pág. 
43).

DELIBERAR 

Ensino de Paraíba do Sul - RJ, para 

Ensino Fundamental é aquela definida 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, 
ou seja, respectivamente, aos 4 
(quatro) e aos 6 (seis) anos completos 
ou a completar até 31 (trinta e um) de 

Artigo 2º - A Educação Infantil será 

organização: 

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

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

b) Creche II - crianças que competem 
02 (dois) anos a 02 (dois) anos e 11 
(meses) até 31 de março do ano em 

c) Creche III - crianças que completem 
03 (três) anos a 03 (três) anos e 11 
(onze) meses até 31 de março do ano 

d) 2º Período - crianças que 
completem 04 (quatro) anos a 04 
(quatro) anos e 11 (onze) meses até 31 

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

Artigo 3º - É obrigatória a matrícula na 
pré-escola (2º e 3º períodos) de 
crianças que completem 04 (quatro) 
anos até o dia 31 (trinta e um) de 

matrícula inicial, assegurada pelo 
artigo 208, I, da Constituição Federal. 

Parágrafo único: A frequência na 

Artigo 4º - É obrigatória a matrícula no 

06 (seis) anos completos ou a 
completar até 31 (trinta e um) de 

matrícula, nos termos da Lei e das 

Parágrafo único. As crianças que 
completarem 06 (seis) anos após essa 
data (31 de março) deverão ser 
matriculadas na Educação Infantil, na 
etapa da pré-escola (3º período). 

Artigo 5º - Excepcionalmente, as 
crianças que, até a data da publicação 
desta Deliberação, já se encontram 

Infantil (creche ou pré-escola) devem 
ter a sua progressão assegurada, sem 
interrupção, mesmo que sua data de 

(trinta e um) de março, considerando 

crianças, tanto na Educação Infantil 
quanto no Ensino Fundamental, a 
partir de 2019 (dois mil e dezenove), 

de corte de 31 (trinta e um) de março, 
estabelecida nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais e reafirmada 
nesta Deliberação. 

Artigo 7º - O direito à continuidade do 
percurso educacional é da criança, 
independentemente da permanência 

transferência de escola, inclusive para 

Artigo 8º - A presente Deliberação 

publicação, revogando-se as 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 
12 de fevereiro de 2019.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Albino                                               

Ao décimo segundo dia do mês de 
fevereiro de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas, conforme convocação 
prévia, no auditório da Secretaria 

Sul, foi realizada a primeira reunião 

mil e dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 
presentes os seguintes conselheiros 
titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 
Celestino e Carlos Eduardo Magdalena 
Pereira. Os conselheiros dialogaram a 
seguinte pauta: 1) Resposta ao ofício 
do Ministério Público - RJ; 2) 
Estruturação da Conferência Municipal 
de Educação; 3) Aprovação do 
Regimento Interno da III Conferência 
Municipal de Educação; 4) Deliberar 
sobre o corte etário nas matrículas de 
creches e escolas e 5) Cronograma de 
visitação as creches municipais. A 
Presidente Djenaine Sibyl iniciou a 
sessão apresentando ao pleno o ofício 
recebido do Ministério Público do Rio 
de Janeiro que cobra deste colegiado 
principalmente: que se estabeleça uma 
previsão orçamentária para o ano 
corrente, para cobrir despesas internas 
do conselho e que o CME – Paraíba do 
Sul –RJ tenha uma sala própria, que 
garanta plenamente sua autonomia. 
Djenaine perguntou a Carlos Eduardo 
Magdalena se não há na Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul algum 
projeto em discussão ou tramitação 
para que sejam criados esses espaços, 
para que os conselhos municipais 
possam exercer suas funções. Ele 
respondeu que já houve ponderações 
feitas pela Casa, no entanto, esbarram 
em questões de infraestrutura e 
logística; não conseguindo, nesse 
momento, vislumbrar um espaço que 
atenda as necessidades de todos os 
conselhos e ofereça estrutura para 
comportá-los. Sabrina, Alessandra e 
Carlos Eduardo concluíram que, nesse 
momento, o CME precisa buscar e 
conquistar esse espaço; oficiará, então, 
a Secretária Municipal de Educação, 
encaminhando cópia do documento 
recebido do MP, para que as demandas 
sejam solucionadas. Conforme decisão 
tomada pelo pleno, em dezembro de 
dois mil e dezoito, o CME realizará nos 
dias treze, quatorze e quinze de março 
de dois mil e dezenove a III 
Conferência Municipal de Educação. A 
Presidente, Djenaine, solicitou a todos 
os conselheiros que se envolvam e 
participem da organização e execução 
do evento; pois a conferência é uma 
construção coletiva do colegiado. 
Pediu  que fossem sugeridos nomes de 
profissionais, que pudessem compor 
as mesas-redondas e participar das 
discussões de eixo; salientou que já 
havia feito um contato inicial com 
algumas pessoas, mas aguardava 
outros nomes. Apresentou ao 
colegiado o escopo das atividades a 
serem realizadas no evento. 
Alessandra Nascimento sugeriu alguns 
nomes. Dando sequência a reunião, foi 
aprovado, por unanimidade, o 
Regimento Interno da III Conferência 
Municipal de Educação; uma vez que 
cada membro do pleno já havia lido e 

analisado o documento anteriormente. 
De acordo com o item quatro da pauta, 
a presidente, Djenaine, disse que o 
CME –Paraíba do Sul –RJ recebeu, de 
sua coordenação regional, orientações 
para que deliberasse sobre o corte 
etário para matrículas de alunos na 
rede pública e privada, de acordo com 
o parecer do Conselho Nacional de 
Educação e decisão do Supremo 
Tribunal Federal. Mediante o exposto, 
ela ressaltou que a deliberação a ser 
apresentada foi desenvolvida por ela, 
juntamente com a secretária executiva 
deste órgão, Sabrina, com o intuito de 
traçar algum parâmetro, um ponto de 
partida para o início das discussões; 
tendo cada conselheiro, liberdade para 
intervir e propor alterações.  Desta 
forma, foi feita a leitura da deliberação 
que foi aprovada por unanimidade. 
Como último item da pauta, Djenaine 
pontuou que em dois mil e dezoito o 
CME realizou visitações nas creches 
municipais, fez um relatório 
descrevendo a realidade encontrada e 
encaminhou cópia à Secretária 
Municipal de Educação para que as 
providências cabíveis fossem tomadas. 
Agora, em dois mil e dezenove, o CME 
retornará as unidades para monitorar e 
verificar se as adequações ocorreram. 
Sendo assim, foi elaborado o 
cronograma de visitação das creches; 
cada membro destacou os dias e 
horários disponíveis para realizar as 
visitas. Finalizando a reunião, 
Alessandra pediu que fosse 
encaminhado um ofício à Secretaria 
Municipal de Educação solicitando 
cópia do documento em que consta a 
nomeação dos diretores eleitos no 
processo de consulta pública e os 
indicados pela Secretária de Educação. 
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, doze de fevereiro de 
dois mil e dezenove.

Ata Março 2019

Ao décimo segundo dia do mês de 
março de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas, conforme convocação 
prévia, no auditório da Secretaria 
Municipal de Educação de Paraíba do 
Sul, foi realizado um encontro do 
Plenário do Conselho Municipal de 
Educação, em substituição à reunião 
ordinária do mês de março, em 
decorrência da III Conferência 
Municipal de Educação. Sob o 
gerenciamento de Djenaine Sibyl 
Tomaz Oliveira, estando presentes os 
seguintes conselheiros: Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Neila Moreira 
dos Santos Bouzada e Carlos Eduardo 
Magdalena Pereira.  Ficou acertado 
pelo colegiado que será marcada uma 
sessão extraordinária em substituição 

a reunião ordinária do dia doze de 
março de dois mil e dezenove. Sendo 
assim, o encontro teve por objetivo 
finalizar a organização da Conferência 
que ocorrerá nos dias treze, quatorze e 
quinze de março de dois mil e 
dezenove. Desta forma, crachás; listas 
de presença; banner; material de 
divulgação do evento; material 
impresso; sonorização; data-show; 
computadores, regimento interno e 
demais elementos estruturais, a serem 
demandados, foram conferidos e 
checados pelo pleno. 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, doze de março de dois mil e 
dezenove.

Ata Abril 2019

Ao décimo sexto dia do mês de abril 
de dois mil e dezenove, às quatorze 
horas, conforme convocação prévia, 
no auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 
realizada a reunião ordinária do 
Plenário do Conselho Municipal de 
Educação do ano de dois mil e 
dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 
presentes os seguintes conselheiros 
titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino e Alessandra do Nascimento 
Celestino. Os conselheiros dialogaram 
a seguinte pauta: 1) II Encontro 
Formativo CME – Paraíba do Sul-RJ; 2) 
Grupo de estudo para deliberação 
sobre a Educação Inclusiva; 3) 
Informativo sobre encontro regional 
Sudoeste I em Três Rios; e 4) Grupo de 
estudo para propor alteração da lei de 
criação do CME – Paraíba do Sul – RJ e 
de seu regimento interno. A Presidente 
Djenaine Sibyl iniciou a sessão 
lembrando que, conforme ficou 
acertado no final de dois mil e dezoito, 
o CME irá trazer o professor Doutor 
Elionaldo Fernandes Julião, da 
Universidade Federal Fluminense – 
UFF, no dia quatorze de maio de dois 
mil e dezenove, para dialogar sobre: 
“Possibilidades de Implementação de 
Políticas Públicas para a Educação de 
Jovens e Adultos”. O intuito desse 
encontro é refletir sobre a temática 
juntamente com professores da rede 
municipal, estadual, gestores, 
coordenação e orientação pedagógica 
e demais conselhos municipais ligados 
ao assunto. Segundo Djenaine, faltava 
somente definir o melhor horário e 
local para a realização do encontro. 
Sabrina sugeriu o espaço da Faculdade 
Redentor, por se tratar de uma área 
central e de fácil acesso. A ideia foi 
aprovada pelo pleno. Quanto ao 
horário, Djenaine entrou em contato 
com o Elionaldo Julião que optou por 
agendar para as treze horas. Sendo 

assim, a Secretária Executiva do CME 
expedirá ofícios, por meio eletrônico, 
convidando os profissionais das 
unidades escolares que ofereçam o 
Ensino Fundamental II e EJA para 
realizarem as inscrições. Dando 
sequência a pauta, a presidente, 
Djenaine, colocou ser necessário 
atualizar a deliberação sobre a 
Educação Inclusiva no município que 
data de 2008, mas que para isso, será 
necessário montar um grupo de 
estudo para aprofundar o 
conhecimento sobre a temática. O 
colegiado montou um cronograma 
para definir as datas em que esse 
estudo ocorrerá. Sabrina propôs que o 
CME recorra a Cristiane Delou, que 
ministrou palestra na Conferência, para 
pedir suporte e indicações 
bibliográficas. Djenaine retomou a 
palavra e passou aos membros do 
colegiado os informes da última 
reunião da regional sudoeste I que 
ocorreu em Três Rios no mês de 
março. Na ocasião, Sabrina Albino 
representou o CME, visto que Djenaine 
tinha uma formação no Rio de Janeiro 
e não poderia acompanhá-la. No 
encontro Sabrina recebeu uma carta 
de recomendações a ser encaminhada 
ao Prefeito Municipal e a Secretária 
Municipal de Educação e o plano de 
ações da regional. Além disso, a 
Presidente da regional, Lurdinha 
Patrasso, indicou a necessidade dos 
conselhos atualizarem as leis de 
criação e os regimentos internos. 
Mediante o exposto, o CME Paraíba do 
Sul se organizará para montar grupos 
de estudo para estudar e aprimorar as 
legislações vigentes. 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, dezesseis de abril de dois mil e 
dezenove.

Ata Maio 2019

Ao décimo dia do mês de maio de dois 
mil e dezenove, às quatorze horas, 
conforme convocação prévia, no 
auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 
realizada a reunião ordinária do 
Plenário do Conselho Municipal de 
Educação do ano de dois mil e 
dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 
presentes os seguintes conselheiros 
titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 
Celestino e a conselheira suplente, 
Patrícia Ramos Salles. Os conselheiros 
dialogaram a seguinte pauta: 1) 
Emissão de parecer sobre documento 
encaminhado pela Secretaria Municipal 
de Educação; 2) Cronograma de visitas 
às creches municipais; 3) Encontro 
Formativo CME sobre o EJA. A 

Presidente, Djenaine Sibyl, iniciou a 

demanda da Seduc – Paraíba do Sul; a 

n°001/2019, para que fosse concedido 

efetivos da Rede Pública Municipal 
para ministrar aulas de Artes. De 

Educação, Neila Bouzada, a 

faz necessária, em caráter emergencial, 

no processo seletivo 003/2019 para a 

corrente ano letivo, a falta de 

refletir na qualidade do ensino. Sendo 
assim, o pleno concordou, por 
unanimidade, que é relevante a adoção 

Instrução Normativa n°001/2019. 
Conforme o item dois da pauta, o 
colegiado definiu novo cronograma de 
visitação às creches municipais: 
Dentinho de Leite, Lilico e Deolinda/ 

Consuelo, Wilson e Roque. Para 
finalizar o encontro, foram feitos os 
ajustes finais: confirmação de 
inscrições, emissão de certificados, 
listas de presença, transporte, entre 

o professor Doutor Elionaldo 
Fernandes Julião, da Universidade 
Federal Fluminense – UFF, no dia 

dezenove, para dialogar sobre: 

Políticas Públicas para a Educação de 

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 

Ao décimo primeiro dia do mês de 
junho de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas e trinta minutos, em 
segunda chamada, conforme 
convocação prévia, no auditório da 

Paraíba do Sul , não foi possível  

por falta de quórum. Estavam 
presentes somente a Presidente, 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, e a 
conselheira, Sabrina de Carvalho 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 
Soares Albino, Secretária Executiva 
desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, onze de 

Ao nono dia do mês de julho de dois 
mil e dezenove, às quatorze horas, 
conforme convocação prévia, no 
auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 

Educação sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 
Celestino, Carlos Eduardo Magdalena 

Bouzada. Os conselheiros dialogaram a 
seguinte pauta: 1) Ofício recebido do 
Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro; 2) Elaboração da resposta ao 
ofício do MP-RJ; 3) Cronograma de 
visitas às creches municipais; 4) 

da EJA; 5) Cronograma de estudo 
sobre a Educação Inclusiva; 6) 

CME – Paraíba do Sul. A Presidente, 
Djenaine Sibyl, iniciou a sessão 

busca por informações sobre o déficit 

estaduais, dentre elas, em especial, o 
Colégio Estadual Barão de Palmeiras. 
Djenaine explicitou que para 
fundamentar a resposta ao MP, o CME 

número de alunos por turmas por turno 

resposta ao ofício do MP-RJ, 

unidades. Neila buscou junto às 

pré-escola para respaldar o texto. 

que esse fato deve estar explícito na 
resposta ao MP. Djenaine e Carlos 

manifestou dizendo que em 2020 (dois 
mil e vinte) não irá ofertar vagas de 6º 
ao 9º ano de escolaridade no Colégio 

município. Dando sequência a pauta da 
reunião, Djenaine disse que o CME tem 

se envolvido em muitas frentes: 
encontros formativos, reuniões, 

anteriormente. Sendo assim, o assunto 

a Educação Inclusiva, para isso, se faz 
necessário montar grupo de estudo, 
definindo datas para que os encontros 

cronograma para debaterem, 

constar, eu, Sabrina de Carvalho 
Soares Albino, Secretária Executiva 
desse órgão, lavrei a presente ata que 
dato e assino. Paraíba do Sul, nove de 

I) Todos os prédios construídos dentro 

alinhamento do logradouro público e o 
recuo frontal obrigatório, fornecido 
pela Prefeitura Municipal , de acordo 

2) Desde que a Lei de Zoneamento não 
disponha em contrário, os 
afastamentos mínimos serão: 

I) afastamento frontal: 3,00 m (três 
metros);

II) afastamentos laterais:

a) edificações de 1 (um) pavimento: 
1,50 m (um metro e cinqüenta 
centímetros);

b) edificações com 2 (dois) ou mais 
pavimentos: 2,50m (dois metros e 
cinqüenta centímetros);

III) afastamento de fundos: 3,00 (três 
metros);

IV) afastamento entre edificações 
isoladas, de 1 (um) pavimento, no 
mesmo lote:

a) sem abertura(s) confrontante(s) – 
3,00m (três metros)

b) com abertura(s) confrontante(s) – 
6,00 (seis metros)

§ 1º - O afastamento entre edificações 
isoladas de 2 (dois) pavimentos, no 
máximo, localizadas no mesmo lote, 

inferior a 6,00m (seis metros).

§2º - Será permitido o afastamento 
mínimo de 1,00m (um metro) de uma 

isolados de um pavimento, desde que a 

Zoneamento, as edificações de um dos 
dois pavimentos, poderão colar em 

terreno obedecida a exigência de 
afastamento lateral igual a 3,00m (três 
metros) e observando-se o 

fundos, conforme o caso, estabelecido 

Zoneamento, as edificações de um dos 

divisas opostas, obedecidas o 
afastamento de fundos igual a 3,00m 
(três metros) e o afastamento frontal 
igual a 5,00m (cinco metros).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 
REPUBLICAÇÃO do Pregão Presencial 
nº 069/2019 – Processo Licitatório nº 
075/2019, cujo objetivo é a seleção de 

Composição do Quadro Geral de 

de Pães Franceses, visando ao 
atendimento às Secretarias Municipais 
de Assistência Social; Secretaria 
Municipal de Saúde e Secretaria 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 
dar-se-ão no dia 05/09/2019 às 10:00 
horas, na Sede da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas ou, diretamente 
no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/

através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 22 de agosto de 2019 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 



Sul-RJ fica instituído, em cumprimento 
ao disposto na Resolução CNE⁄CEB 
nº07⁄2010, especificamente pelo 
artigo 30, a ser transcrito, com 
fundamento no parecer CNE/CEB 
nº11/2010, que fixa as Diretrizes 

Fundamental de 9 (nove) anos:

Artigo 30 – Os três anos iniciais do 
Ensino Fundamental devem assegurar:
   I – A 

II – O desenvolvimento das diversas 
formas de expressão, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa, a 
Literatura, a Música e demais Artes, a 
Educação Física, assim como o 
aprendizado da Matemática, da 
Ciência, da História e da Geografia;
III – A continuidade da aprendizagem, 
tendo em conta a complexidade do 

prejuízos que a repetência pode causar 

e, particularmente, na passagem do 

Ensino ou Escola, no uso de sua 
autonomia, fizerem opção pelo 
Regime Seriado, será necessário 
considerar os três anos iniciais do 

pedagógico ou um ciclo sequencial , 
não passível de interrupção, voltado 

básicas, imprescindíveis para o 

§ 2º - Considerando as características 
de desenvolvimento dos alunos, cabe 

aula e as levem a explorar mais 

artísticas, a começar pela Literatura, a 

oportunidades de raciocinar, 
manuseando-os e explorando as suas 

Art. 2º - Considera-se Ciclo um tempo 

sequencial de 3 (três) anos, 
(seiscentos dias letivos) dedicados a 
inserção na cultura escolar, à 
aprendizagem da leitura e da escrita, à 

produção e compreensão de textos 

familiares e à ampliação do universo 
de referências culturais dos alunos nas 

I – O Ciclo de Alfabetização deverá 
assegurar, a todas as crianças, um 

II – A urgência de uma política que dê 
ênfase ao processo de alfabetização e 
letramento dos alunos da rede pública 

III – A necessidade de orientar as 

Fundamental de 9 (nove) anos.

Parágrafo único: Compõem as turmas 

anos de escolaridade: 1º (primeiro), 2º 
(segundo) e 3º (terceiro) anos do 

Art. 3º – O Ciclo de Alfabetização, a 

(seis) anos de idade completos ou a 
completar até 31 (trinta e um) de 
março do ano em curso, terão suas 
atividades pedagógicas organizadas 
de modo a assegurar que, ao final de 
cada ano de escolaridade, conforme 
Proposta Curricular Municipal, todos 

capazes de:

I – 1º Ano

a) Nomear as letras do alfabeto e 

b) Conhecer os usos e funções sociais 

c) Reconhecer a separação das 
palavras, na escrita, por espaços em 

d) Conhecer, diferenciar e relacionar 
letras em formato imprensa e cursiva, 
maiúsculas e minúsculas;
e) Comparar palavras, identificando 

de sílabas iniciais, mediais e finais;
f) Escrever, espontaneamente ou por 
ditado, palavras e frases de forma 
alfabética – usando letras/grafemas 

g) Ler palavras novas com precisão na 
decodificação, no caso de palavras de 
uso frequente, ler globalmente, por 

h) Ler e compreender, em colaboração 

professor, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, 

e o tema/assunto do texto e 

organização à sua finalidade.

II – 2º Ano

a)  Recontar oralmente, com e sem 
apoio de imagem, textos literários 

b) Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares diretas 
entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 
correspondências regulares 
contextuais (c e q; e e o, em posição 
átona em final de palavra);
c) Ler e escrever corretamente 
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem vogais em 

d)  Ler e escrever corretamente 

(til, m, n);
e)  Escrever palavras, frases, textos 

f) Segmentar corretamente as palavras 
ao escrever frases e textos;
g) Usar adequadamente ponto final, 

exclamação;
h) Ler e compreender com certa 
autonomia cantigas, letras de canção, 
dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando a 

tema/assunto do texto e relacionando 
sua forma de organização à sua 
finalidade;
i) Planejar e produzir bilhetes e cartas, 
em meio impresso e/ou digital, dentre 
outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação 

tema/assunto/finalidade do texto.

III – 3º Ano

a)  Ler e escrever corretamente 
palavras com os dígrafos lh, nh, ch;
b) Ler e compreender, com autonomia, 
textos injuntivos instrucionais 
(receitas, instruções de montagem 
etc.), com a estrutura própria desses 
textos (verbos imperativos, indicação 
de passos a ser seguidos) e mesclando 
palavras, imagens e recursos gráfico- 
visuais, considerando a situação 

texto;
c) Ler e compreender, com autonomia, 
variados gêneros textuais, do campo 
da vida cotidiana, com expressão de 
sentimentos e opiniões, de acordo com 
as convenções do gênero 

e o tema/assunto do texto;
d) Ler e compreender, silenciosamente 
e, em seguida, em voz alta, com 
autonomia e fluência, textos curtos 

com nível de textualidade adequado;
e) Selecionar livros da biblioteca e/ou 

para leitura individual, justificando a 

colegas sua opinião, após a leitura;
f) Identificar a ideia central do texto, 

g) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos;
h) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, 
com base no contexto da frase ou do 
texto;
 i) Ler e compreender, com certa 
autonomia, textos em versos, 
explorando rimas, sons e jogos de 
palavras, imagens poéticas (sentidos 
figurados) e recursos visuais e 

Parágrafo único: Os direitos de 
Aprendizagem, aqui descritos, são 

Alfabetização constitui eixo norteador 
das atividades pedagógicas que 

Art. 4º – Ao final do Ciclo da 
Alfabetização, todos os alunos devem 

referentes à leitura e à escrita 
necessárias para expressar-se, 

Art. 5º – Na área da Matemática, todos 

utilizar o sistema de numeração, 

quatro operações, realizar cálculos 
mentais, dominar conceitos básicos 
relativos a grandezas e medidas, 

matemáticas com autonomia. Ao final 
de cada ano de escolaridade, 

Municipal, todos os alunos deverão ser 
capazes de: 

I – 1º Ano

a) Identificar números em diferentes 
contextos em que se encontram 
(indicador de quantidade, código de 
identificação ou de ordem em 
diferentes situações cotidianas);
b) Contar de maneira exata ou 
aproximada utilizando diferentes 

c) Contar a quantidade de objetos de 
coleções até 100 (cem) unidades e 

verbais e simbólicos;
d) Reconhecer valores de moedas e 

Brasileiro;
e) Descrever, comparar e classificar 

f) Descrever a localização de pessoas e 

própria posição, utilizando termos: 
direita, esquerda, em frente e atrás;
g) Resolver problemas envolvendo 
diferentes significados da adição e 
subtração (juntar, acrescentar, separar 
e retirar).

II – 2º Ano

a) Comparar e ordenar números 

b) Ler, escrever, comparar e ordenar 
números de até 3 (três) ordens pela 

c) Composição e decomposição de 
números até 999;
d) Resolver e elaborar problemas de 
adição, subtração e multiplicação 

(com os significados de juntar, 
acrescentar, separar e retirar o dobro, 
metade e triplo); com o suporte de 
imagens ou material manipulável, 

e) Reconhecer, comparar e nomear 
figuras geométricas planas e espaciais 

f) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, capacidade, massa e 
tempo (uso do calendário, leitura de 
horas em relógios digitais e analógicos 
e ordenação de datas);
g) Reconhecer e fazer equivalência de 

Sistema Monetário Brasileiro;
h) Coletar, classificar e representar 

entrada em gráficos de colunas. 

III – 3º Ano

a) Ler, escrever, comparar e ordenar 
números de até 4 (quatro) ordens pela 

b) Composição e decomposição de 
números até 9999;
c) Utilizar diferentes procedimentos de 

problemas significativos de adição, 

números naturais;
d) Utilizar reta numérica para ordenar 
números naturais e fazer cálculos de 
adição, subtração e multiplicação;
e) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação (por 2, 3, 4 ... 10);
f) Resolver e elaborar problemas de 
divisão de um número natural por 
outro até 10;
g) Significado de metade, terça e 

h) Associar figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco, retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 

essas figuras;
 i) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, capacidade, massa e 

usuais, bem como os diversos 

 j) Ler e registrar medidas e intervalos 
de tempo, utilizando relógios, 
analógico e digital, para informar os 

k) Reconhecer a relação entre 

 l) Resolver e elaborar problemas que 

equivalência, de valores monetários do 
Sistema Brasileiro, em situações de 
compra, venda e troca.

Parágrafo único: Os direitos de 
Aprendizagem, aqui descritos, são 

Alfabetização constitui eixo norteador 
das atividades pedagógicas que 

de Alfabetização, devem ser 
observados os seguintes itens:

I – Estratégias pedagógicas que 

recuperação das dificuldades no 

II – A sistematização dos recursos do 
código da leitura e escrita e seus 
princípios organizadores, a fim de que 

III – A avaliação processual, formativa, 
participativa, contínua, cumulativa e 
diagnóstica, numa visão formativa;

perspectiva qualitativa, por meio de 
observação, registro descritivo e 
reflexivo, além dos valores, notas ou 
conceitos, universalmente aceitos.

Art.  7º – A avaliação durante o ciclo 

princípios: 

I – Ser diagnóstica, processual, 
participativa, formativa e cumulativa, 

decisões para redimensionamento, se 
necessário, da ação pedagógica;
II – Superar a prática tradicional que se 

finais traduzidos em notas ou 
conceitos para verificação de 

classificatório;
III – Superar a simples verificação de 

procedimentos de observação, 
acompanhamento contínuo, registro e 
reflexão permanente sobre o processo 
de ensino aprendizagem, adaptando-o 
às diferentes necessidades, estilos e 
possibilidade de expressão e 

IV – Constituir-se em momento 

ações pedagógicas;
V – Permear todo o processo de ensino 

o conhecimento do potencial do aluno, 

escolar, evitando comparações e 

Descritivo do aluno,  serão 

§2º- O processo de avaliação dos 
estudantes ao final do Ciclo de 
Alfabetização, no 3º (terceiro) ano de 
escolaridade, será realizado através do 

somatório dos DIVERSOS 
INSTRUMENTOS (mínimo de três) 
aplicados ao longo dos bimestres, 
junto com uma ficha em que se 
identifique os direitos de 

bimestre, de modo que ano final do 4º 
(quarto) bimestre, do ano letivo, o 

expresso através da média de notas 

aprendizagem consolidados ao final 

§3º - Os casos excepcionais se 

aprendizagem, considerando os 

equipes pedagógicas construir 
estratégias de ensino diversificadas a 
fim de recuperar os alunos que por 
algum motivo, apresentarem 
dificuldades no seu processo de 

Art. 9º - No caso de retenção esta 

longo do processo, análise dessas 
atividades, encaminhamentos a 
serviços especializados, registros de 

introduzir, aprofundar e consolidar os 

§1º - O Parecer Descritivo deverá 

oferecidos pelo professor, junto com a 
Equipe Pedagógica; destacando os 
Direitos de Aprendizagem que o 

§2º – Caso o aluno retido tenha 

técnico-pedagógica e da equipe de 
Educação Inclusiva, a fim de realizar 

Art. 10 - A retenção no Ciclo 

somente no final deste, ou seja, no 3º 

Fundamental, caso o aluno não tenha 

no 3º (terceiro) ano de escolaridade do 
Ensino Fundamental, a Unidade 
Escolar deverá, juntamente, com a sua 
equipe pedagógica (Coordenador 
Pedagógico, Professor e Diretor) e a 
Coordenação Pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação, 

fim de auxiliar esses alunos.

Art. 12 – Considerar-se-á professor 
alfabetizador, o professor que atua no 
1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 
(terceiro) anos de escolaridade do 

alfabetizadores será um eixo 

sobre alfabetização, 

de aula, as sequências didáticas e a 
avaliação diagnóstica entre outros, 
bem como, estratégias que viabilizem 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 11 
de Setembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Altera o art. 3º, VIII, da Deliberação nº 
08/2006, do CME – Paraíba do Sul -RJ

O CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no 

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 

O artigo 3º, VIII, da Deliberação nº 
08/2006, deste Conselho, passa a ter a 
seguinte redação:

VIII – A Parte Diversificada da Matriz 
Curricular do 6º ao 9º ano de 
escolaridade, constará de:

a) Produção Textual;
b) Conscientização Turística e 
Ecológica;
c) Geometria.

Parágrafo Único – As disciplinas, deste 
inciso, terão carga horária semanal 
fixada pela Matriz Curricular.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 
27 de Novembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Fixa normas e diretrizes para a 

Ensino Fundamental, e data de corte 
etário vigente em todo território 
nacional, para o Sistema Municipal de 
Ensino de Paraíba do Sul –RJ.

O CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no 

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, 

1.035, de 5 de outubro de 2018, 
publicada no Diário Oficial da União 
(08 de outubro de 2018, Seção 1, pág. 
43).

DELIBERAR 

Ensino de Paraíba do Sul - RJ, para 

Ensino Fundamental é aquela definida 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, 
ou seja, respectivamente, aos 4 
(quatro) e aos 6 (seis) anos completos 
ou a completar até 31 (trinta e um) de 

Artigo 2º - A Educação Infantil será 

organização: 

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

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

b) Creche II - crianças que competem 
02 (dois) anos a 02 (dois) anos e 11 
(meses) até 31 de março do ano em 

c) Creche III - crianças que completem 
03 (três) anos a 03 (três) anos e 11 
(onze) meses até 31 de março do ano 

d) 2º Período - crianças que 
completem 04 (quatro) anos a 04 
(quatro) anos e 11 (onze) meses até 31 

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

Artigo 3º - É obrigatória a matrícula na 
pré-escola (2º e 3º períodos) de 
crianças que completem 04 (quatro) 
anos até o dia 31 (trinta e um) de 

matrícula inicial, assegurada pelo 
artigo 208, I, da Constituição Federal. 

Parágrafo único: A frequência na 

Artigo 4º - É obrigatória a matrícula no 

06 (seis) anos completos ou a 
completar até 31 (trinta e um) de 

matrícula, nos termos da Lei e das 

Parágrafo único. As crianças que 
completarem 06 (seis) anos após essa 
data (31 de março) deverão ser 
matriculadas na Educação Infantil, na 
etapa da pré-escola (3º período). 

Artigo 5º - Excepcionalmente, as 
crianças que, até a data da publicação 
desta Deliberação, já se encontram 

Infantil (creche ou pré-escola) devem 
ter a sua progressão assegurada, sem 
interrupção, mesmo que sua data de 

(trinta e um) de março, considerando 

crianças, tanto na Educação Infantil 
quanto no Ensino Fundamental, a 
partir de 2019 (dois mil e dezenove), 

de corte de 31 (trinta e um) de março, 
estabelecida nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais e reafirmada 
nesta Deliberação. 

Artigo 7º - O direito à continuidade do 
percurso educacional é da criança, 
independentemente da permanência 

transferência de escola, inclusive para 

Artigo 8º - A presente Deliberação 

publicação, revogando-se as 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 
12 de fevereiro de 2019.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Ao décimo segundo dia do mês de 
fevereiro de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas, conforme convocação 
prévia, no auditório da Secretaria 

Sul, foi realizada a primeira reunião 

mil e dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 

seguinte pauta: 1) Resposta ao ofício 
do Ministério Público - RJ; 2) 
Estruturação da Conferência Municipal 
de Educação; 3) Aprovação do 
Regimento Interno da III Conferência 
Municipal de Educação; 4) Deliberar 

creches e escolas e 5) Cronograma de 

Presidente Djenaine Sibyl iniciou a 

recebido do Ministério Público do Rio 

principalmente: que se estabeleça uma 

corrente, para cobrir despesas internas 
do conselho e que o CME – Paraíba do 
Sul –RJ tenha uma sala própria, que 

Djenaine perguntou a Carlos Eduardo 

para que sejam criados esses espaços, 

possam exercer suas funções. Ele 

feitas pela Casa, no entanto, esbarram 

logística; não conseguindo, nesse 
momento, vislumbrar um espaço que 

comportá-los. Sabrina, Alessandra e 
Carlos Eduardo concluíram que, nesse 
momento, o CME precisa buscar e 
conquistar esse espaço; oficiará, então, 
a Secretária Municipal de Educação, 
encaminhando cópia do documento 
recebido do MP, para que as demandas 

tomada pelo pleno, em dezembro de 
dois mil e dezoito, o CME realizará nos 
dias treze, quatorze e quinze de março 

Conferência Municipal de Educação. A 
Presidente, Djenaine, solicitou a todos 

participem da organização e execução 
do evento; pois a conferência é uma 

profissionais, que pudessem compor 

discussões de eixo; salientou que já 

algumas pessoas, mas aguardava 

nomes. Dando sequência a reunião, foi 
aprovado, por unanimidade, o 
Regimento Interno da III Conferência 

De acordo com o item quatro da pauta, 
a presidente, Djenaine, disse que o 
CME –Paraíba do Sul –RJ recebeu, de 
sua coordenação regional, orientações 

rede pública e privada, de acordo com 

Tribunal Federal. Mediante o exposto, 

apresentada foi desenvolvida por ela, 
juntamente com a secretária executiva 
deste órgão, Sabrina, com o intuito de 
traçar algum parâmetro, um ponto de 

tendo cada conselheiro, liberdade para 
intervir e propor alterações.  Desta 
forma, foi feita a leitura da deliberação 

Como último item da pauta, Djenaine 

municipais, fez um relatório 

encaminhou cópia à Secretária 

providências cabíveis fossem tomadas. 
Agora, em dois mil e dezenove, o CME 

verificar se as adequações ocorreram. 
Sendo assim, foi elaborado o 

visitas. Finalizando a reunião, 

encaminhado um ofício à Secretaria 

cópia do documento em que consta a 

processo de consulta pública e os 

Nada mais havendo a constar, eu, 
Sabrina de Carvalho Soares Albino, 
Secretária Executiva desse órgão, 

Paraíba do Sul, doze de fevereiro de 

Ao décimo segundo dia do mês de 
março de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas, conforme convocação 
prévia, no auditório da Secretaria 

Sul, foi realizado um encontro do 

Educação, em substituição à reunião 
ordinária do mês de março, em 
decorrência da III Conferência 

gerenciamento de Djenaine Sibyl 
Tomaz Oliveira, estando presentes os 
seguintes conselheiros: Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Neila Moreira 
dos Santos Bouzada e Carlos Eduardo 

sessão extraordinária em substituição 

assim, o encontro teve por objetivo 
finalizar a organização da Conferência 
que ocorrerá nos dias treze, quatorze e 

dezenove. Desta forma, crachás; listas 

computadores, regimento interno e 
demais elementos estruturais, a serem 
demandados, foram conferidos e 

havendo a constar, eu, Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Secretária 
Executiva desse órgão, lavrei a 

do Sul, doze de março de dois mil e 

Ao décimo sexto dia do mês de abril 
de dois mil e dezenove, às quatorze 
horas, conforme convocação prévia, 
no auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 

dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 

a seguinte pauta: 1) II Encontro 
Formativo CME – Paraíba do Sul-RJ; 2) 
Grupo de estudo para deliberação 
sobre a Educação Inclusiva; 3) 

Sudoeste I em Três Rios; e 4) Grupo de 

criação do CME – Paraíba do Sul – RJ e 

Djenaine Sibyl iniciou a sessão 
lembrando que, conforme ficou 
acertado no final de dois mil e dezoito, 
o CME irá trazer o professor Doutor 
Elionaldo Fernandes Julião, da 
Universidade Federal Fluminense – 
UFF, no dia quatorze de maio de dois 
mil e dezenove, para dialogar sobre: 

Políticas Públicas para a Educação de 

encontro é refletir sobre a temática 

municipal, estadual, gestores, 
coordenação e orientação pedagógica 

ao assunto. Segundo Djenaine, faltava 
somente definir o melhor horário e 

Redentor, por se tratar de uma área 

horário, Djenaine entrou em contato 

assim, a Secretária Executiva do CME 
expedirá ofícios, por meio eletrônico, 
convidando os profissionais das 

realizarem as inscrições. Dando 
sequência a pauta, a presidente, 
Djenaine, colocou ser necessário 

data de 2008, mas que para isso, será 

para definir as datas em que esse 
estudo ocorrerá. Sabrina propôs que o 
CME recorra a Cristiane Delou, que 
ministrou palestra na Conferência, para 

bibliográficas. Djenaine retomou a 

colegiado os informes da última 

ocorreu em Três Rios no mês de 
março. Na ocasião, Sabrina Albino 
representou o CME, visto que Djenaine 

ações da regional. Além disso, a 
Presidente da regional, Lurdinha 
Patrasso, indicou a necessidade dos 

Mediante o exposto, o CME Paraíba do 

havendo a constar, eu, Sabrina de 
Carvalho Soares Albino, Secretária 
Executiva desse órgão, lavrei a 

do Sul, dezesseis de abril de dois mil e 

Ao décimo dia do mês de maio de dois 
mil e dezenove, às quatorze horas, 
conforme convocação prévia, no 
auditório da Secretaria Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, foi 

dezenove, sob a Presidência de 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando 

titulares: Sabrina de Carvalho Soares 
Albino, Alessandra do Nascimento 
Celestino e a conselheira suplente, 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

de Educação; 2) Cronograma de visitas 
às creches municipais; 3) Encontro 
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Presidente, Djenaine Sibyl, iniciou a 
sessão apresentando ao pleno uma 
demanda da Seduc – Paraíba do Sul; a 
avaliação da Instrução Normativa 
n°001/2019, para que fosse concedido 
um parecer sobre as regras 
estabelecidas pela Secretaria Municipal 
de Educação para habilitar professores 
efetivos da Rede Pública Municipal 
para ministrar aulas de Artes. De 
acordo com a Secretária Municipal de 
Educação, Neila Bouzada, a 
contratação de professores da rede se 
faz necessária, em caráter emergencial, 
porque não houve candidatos inscritos 
no processo seletivo 003/2019 para a 
disciplina de Artes; em detrimento do 
corrente ano letivo, a falta de 
professores em sala de aula poderá 
refletir na qualidade do ensino. Sendo 
assim, o pleno concordou, por 
unanimidade, que é relevante a adoção 
de medidas que visem mitigar esse 
quadro e emitiu parecer favorável a 
Instrução Normativa n°001/2019. 
Conforme o item dois da pauta, o 
colegiado definiu novo cronograma de 
visitação às creches municipais: 
Dentinho de Leite, Lilico e Deolinda/ 
Sara e Eldorado/ Olga e Walter/ 
Consuelo, Wilson e Roque. Para 
finalizar o encontro, foram feitos os 
ajustes finais: confirmação de 
inscrições, emissão de certificados, 
listas de presença, transporte, entre 
outros para o Encontro Formativo com 
o professor Doutor Elionaldo 
Fernandes Julião, da Universidade 
Federal Fluminense – UFF, no dia 
quatorze de maio de dois mil e 
dezenove, para dialogar sobre: 
“Possibilidades de Implementação de 
Políticas Públicas para a Educação de 
Jovens e Adultos”. 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 
maio de dois mil e dezenove.

Ata Junho 2019

Ao décimo primeiro dia do mês de 
junho de dois mil e dezenove, às 
quatorze horas e trinta minutos, em 
segunda chamada, conforme 
convocação prévia, no auditório da 
Secretaria Municipal de Educação de 
Paraíba do Sul , não foi possível  
realizar a reunião ordinária do Plenário 
do Conselho Municipal de Educação 
por falta de quórum. Estavam 
presentes somente a Presidente, 
Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, e a 
conselheira, Sabrina de Carvalho 
Soares Albino. 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 
junho de dois mil e dezenove.

Ata Julho 2019

Ao nono dia do mês de julho de dois 
mil e dezenove, às quatorze horas, 
conforme convocação prévia, no 
auditório 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, Alessandra do Nascimento 
Celestino, Carlos Eduardo Magdalena 
Pereira e Neila Moreira dos Santos 
Bouzada. Os conselheiros dialogaram a 
seguinte pauta: 1) Ofício recebido do 
Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro; 2) Elaboração da resposta ao 
ofício do MP-RJ; 3) Cronograma de 
visitas às creches municipais; 4) 
Cronograma de estudo da legislação 
da EJA; 5) Cronograma de estudo 
sobre a Educação Inclusiva; 6) 
Elaboração de ofício a Secretária 
Municipal de Educação solicitando a 
nomeação de novos membros para o 
CME – Paraíba do Sul. A Presidente, 
Djenaine Sibyl, iniciou a sessão 
apresentando ao pleno uma demanda 
do MP-RJ; um ofício que solicita a 
busca por informações sobre o déficit 
de vagas nas unidades municipais e 
estaduais, dentre elas, em especial, o 
Colégio Estadual Barão de Palmeiras. 
Djenaine explicitou que para 
fundamentar a resposta ao MP, o CME 
encaminhou as unidades escolares 
estaduais e municipais um ofício 
pedindo esclarecimentos sobre o 
número de alunos por turmas por turno 
e a metragem das salas. Apresentou ao 
pleno o retorno dado pelas escolas 
para que o colegiado elaborasse 
resposta ao ofício do MP-RJ, 
fundamentado nas devolutivas das 
unidades. Neila buscou junto às 
coordenações uma planilha com a 
oferta de vagas na Educação Infantil e 
pré-escola para respaldar o texto. 
Sabrina ressaltou que o regime de 
colaboração do Estado e município é 
relevante para que a demanda do 
Ensino Fundamental II seja atendida e 
que esse fato deve estar explícito na 
resposta ao MP. Djenaine e Carlos 
Magdalena concordaram. Alessandra 
Nascimento disse que o Estado já se 
manifestou dizendo que em 2020 (dois 
mil e vinte) não irá ofertar vagas de 6º 
ao 9º ano de escolaridade no Colégio 
Estadual Lions; o que poderá levar a 
um aumento da demanda no 
município. Dando sequência a pauta da 
reunião, Djenaine disse que o CME tem 

se envolvido em muitas frentes: 
encontros formativos, reuniões, 
seminários e acabou não dando conta 
de efetivar as visitas as creches 
municipais como tinha sido proposto 
anteriormente. Sendo assim, o assunto 
foi reinserido na pauta para que as 
visitas se concretizem e novas datas 
foram estipuladas. Ficou acertado 
também que os membros do conselho 
precisam atualizar as legislações da 
Educação de Jovens e Adultos e sobre 
a Educação Inclusiva, para isso, se faz 
necessário montar grupo de estudo, 
definindo datas para que os encontros 
ocorram. O pleno organizou um 
cronograma para debaterem, 
discutirem e deliberarem sobre as 
temáticas. 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, nove de 
julho de dois mil e dezenove. 

PUBLICADO POR 
OMISSÃO

ANEXO À LEI 3.584/2019

I) Todos os prédios construídos dentro 
das áreas urbanas deverão respeitar o 
alinhamento do logradouro público e o 
recuo frontal obrigatório, fornecido 
pela Prefeitura Municipal , de acordo 
com a Lei de Zoneamento.

2) Desde que a Lei de Zoneamento não 
disponha em contrário, os 
afastamentos mínimos serão: 

I) afastamento frontal: 3,00 m (três 
metros);

II) afastamentos laterais:

a) edificações de 1 (um) pavimento: 
1,50 m (um metro e cinqüenta 
centímetros);

b) edificações com 2 (dois) ou mais 
pavimentos: 2,50m (dois metros e 
cinqüenta centímetros);

III) afastamento de fundos: 3,00 (três 
metros);

IV) afastamento entre edificações 
isoladas, de 1 (um) pavimento, no 
mesmo lote:

a) sem abertura(s) confrontante(s) – 
3,00m (três metros)

b) com abertura(s) confrontante(s) – 
6,00 (seis metros)

§ 1º - O afastamento entre edificações 
isoladas de 2 (dois) pavimentos, no 
máximo, localizadas no mesmo lote, 
ser igual a altura da mais alta e nunca 
inferior a 6,00m (seis metros).

§2º - Será permitido o afastamento 
mínimo de 1,00m (um metro) de uma 
das divisas laterais nos prédios 
isolados de um pavimento, desde que a 
parede não tenha aberturas e 
respeitadas as demais condições deste 
artigo.

§3º - Salvo as disposições da Lei de 
Zoneamento, as edificações de um dos 
dois pavimentos, poderão colar em 
uma de duas das divisas adjacentes do 
terreno obedecida a exigência de 
afastamento lateral igual a 3,00m (três 
metros) e observando-se o 
afastamento mínimo frontal ou de 
fundos, conforme o caso, estabelecido 
neste artigo.

§ 4º - Salvo o estabelecido na Lei de 
Zoneamento, as edificações de um dos 
dois pavimentos poderão colar em 
divisas opostas, obedecidas o 
afastamento de fundos igual a 3,00m 
(três metros) e o afastamento frontal 
igual a 5,00m (cinco metros).

PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 
REPUBLICAÇÃO do Pregão Presencial 
nº 069/2019 – Processo Licitatório nº 
075/2019, cujo objetivo é a seleção de 
empresa especializada para 
Composição do Quadro Geral de 
Registro para eventuais fornecimentos 
de Pães Franceses, visando ao 
atendimento às Secretarias Municipais 
de Assistência Social; Secretaria 
Municipal de Saúde e Secretaria 
Municipal de Educação. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” 
dar-se-ão no dia 05/09/2019 às 10:00 
horas, na Sede da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas ou, diretamente 
no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/
publicacoes/editais.
Informações poderão ser prestadas 
através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 22 de agosto de 2019 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.


