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

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

aplicativo GoogleMeet, do Plenário do Conselho Municipal de Educação, sob a 

Presidência de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de Carvalho Soares Albino, Ana Cristina de Oliveira, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

componentes encontram-se dispostos dentro das matrizes de referência de 

Matemática e Língua Portuguesa, respectivamente. Portanto, se o documento base 



norteador dos currículos escolares trazem essa imbricação, não pode a matriz  

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

criação de outros componentes curriculares que estarão relacionados a Matemática e 

a Língua Portuguesa: Estudos Complementares em Matemática e Estudos 

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

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

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

atividades complementares, do respectivo componente, possam ter complexidades 

diferenciadas, sendo desenvolvidas para monitorar e acompanhar as habilidades 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

feito, Djenaine agradeceu a participação e disponibilidade de todos. Nada mais 

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

órgão, lavrei a presente ata que dato e assino. Paraíba do Sul, vinte e oito de outubro 

de dois mil e vinte. 

 


