
Ao vigésimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, foi realizada a reunião extraordinária, do Plenário do 

Conselho Municipal de Educação, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação 

sob a Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando presentes os seguintes 

conselheiros: Sabrina de Carvalho Soares Albino, Neila Moreira dos Santos Bouzada, 

Lenise Nunes Ferreira de Melo e Patrícia Ramos Salles. A pauta do dia foi: 1) 

Apresentação e leitura para aprovação dos relatórios produzidos em detrimento do 

tempo de pandemia; 2) Apresentação e leitura para aprovação do currículo continuum 

da rede municipal e 3) Considerações sobre postagem realizada em rede social por um 

dos membros do conselho. Inicialmente, Djenaine Sibyl, informou que Rafael Bahia 

Lima, precisou ir a uma unidade escolar para solucionar uma demanda, justificando o 

atraso. Destacou que essa se trata da última reunião para finalizar o ano de dois mil e 

vinte, ano de muitos desafios e de forte atuação do conselho; que o trabalho foi 

intenso e muito produtivo. Conforme decisão da sessão anterior, o CME oficiou a 

Secretaria Municipal de Educação para que pudessem ser oferecidos dados quanto ao 

monitoramento da entrega das apostilas e a evasão escolar. A Seduc recebeu o ofício e 

emitiu resposta dizendo que em toda a rede municipal de ensino somente ocorreu 

uma única evasão. Destacando que as escolas conseguiram manter o vínculo com os 

alunos. Seguindo a ordem do dia, foram disponibilizados para leitura os relatórios 

confeccionados pelas unidades escolares sobre a merenda, o cartão alimentício e 

distribuição e retorno dos cadernos de atividades. Os membros puderam manusear e 

ler cada um dos documentos. Neila ressaltou que graças as detalhamento dos dados, 

por meio da construção dos relatórios foi possível oferecer subsídios para que futuros 

projetos, dissertações e teses possam ser construídos sobre o tempo pandêmico em 

Paraíba do Sul. Lenise concordou e disse que havia um material muito rico em 

informações. Desta forma, os relatórios foram postos em votação e foram aprovados 

por unanimidade.  Dando sequência, foi projetado o currículo continuum elaborado 

pelos professores de toda a rede municipal. Esse trabalho, que foi fruto de uma 

construção coletiva, traz os objetos de conhecimento essenciais, bem como os pré-

requisitos para o desenvolvimento de habilidades relacionadas a esses objetos de 

conhecimento. Sendo um elemento norteador do trabalho pedagógico para o ano 

letivo de dois mil e vinte e um. Lenise frisou que esse currículo irá contribuir muito 

para que as intervenções pedagógicas sejam mais efetivas. Djenaine salientou que esse 

planejamento está atrelado a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao regimento 

escolar. Mediante o exposto, o currículo continuum foi votado e aprovado por 

unanimidade. Rafael Bahia Lima, chegou para a sessão, se desculpando pelo atraso e 

reiterando o motivo do mesmo. Djenaine disse já ter explicitado no início da reunião e 

que todos estavam cientes. Dando prosseguimento a pauta, foi apresentada pelo 

colegiado uma postagem feita por um dos conselheiros em rede social sobre 

questionamentos recebidos do Tribunal de Contas do Estado quanto à gestão 

democrática no conselho. Djenaine explicitou que é comum a manutenção de um 



diálogo entre os órgãos, por meio de ofícios físicos e/ou ofícios emitidos 

eletronicamente; porém essas correspondências são dirigidas a Presidência do órgão e 

não aos demais membros do colegiado. Portanto, precisando compreender as razões 

que deram ensejo a uma abordagem diferenciada; para que, caso seja necessário, 

medidas legais possam ser tomadas. Nesse momento, Neila pediu a palavra para 

acrescer sobre a composição do pleno. Frisou que tudo foi feito dentro da legalidade, 

porque a nomeação dos membros para as vagas em vacância eram as governamentais. 

As vagas da sociedade civil foram escolhidas em Assembleia: representante do 

magistério municipal, representante dos pais, representante da rede estadual e 

representante dos inativos; sem nenhuma intervenção do executivo. Os membros do 

colegiado destacaram que esses assuntos deveriam ser abordados e discutidos 

internamente nas reuniões e não por meio de redes sociais. Que a presença do 

conselheiro nas sessões é de extrema relevância para que esses diálogos possam ser 

travados. A participação efetiva garante oportunidade de suscitar pontos de vista e 

considerações diferenciados. Não ser assíduo e/ou a não participação efetiva gera o 

efeito contrário; perde-se oportunidade de escutar e ser escutado e de contribuir com 

outras perspectivas. O plenário reiterou que o trabalho realizado pelo órgão é sério e 

em prol da educação municipal e que os conselheiros precisam se fazer presentes para 

trazer suas demandas. Por isso, o CME decidiu por unanimidade oficiar a conselheira 

em questão, para que esclarecimentos sejam dados e os encaminhamentos legais 

possam ser tomados. Nada mais havendo a constar, eu, Sabrina de Carvalho Soares 

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

Paraíba do Sul, vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte. 

 


