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 Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, reuniram-se 
na sede do CME os conselheiros Kátia Leivas, Elisângela Gonçalves, Luís 
Fernando Minasi, Rosana Pfarrius,Sandra Iara Castro; a assessora técnica 
do CME Jaqueline Micelle, a secretária Lílian Maria Xavier Machado, 
presididos pela conselheira Maria Aparecida Reyer. Ausentes, por motivo 
justificado, as conselheiras Rita de Cássia Madruga de Souza, Rosimeri 
Machado e Melissa Velho de Moraes. Também presentes na reunião o 
Superintendente Pedagógico da SMEd, Senhor Felipe Alonso e as 
assessoras daquela Secretaria, senhoras Ana Cristina Garima, Joelma 
Madruga Furtado, Sandra Greque, Denise Bastos das Neves, Tânia Clarindo, 
Karine Castro e Eliane da Silva Elesbão. A reunião começou com a 
presidente dando as boas-vindas e agradecendo a presença de todos.  
A seguir, o conselheiro Minasi falou sobre os Encontros Pedagógicos que o 
CME está oferecendo às direções e supervisões escolares, destacando que 
as coordenações pedagógicas das escolas Particulares de Educação Infantil 
tem ciência de que a SMEd acompanhará a aplicação das novas normativas 
propostas pela BNCC. A presidente do CME Maria Aparecida questionou 
quais os assuntos tratados pela equipe da SMEd nas reuniões com as 
coordenadoras pedagógicas das escolas da rede municipal. A senhora Tânia 
informou que nas reuniões tem-se abordado vários assuntos, entre eles, 
filosofia da educação, BNCC e as dez competências propostas, escola X 
comunidade, escola X estudante e avaliação. O conselheiro Minasi informou 
que tem abordado nos Encontros Pedagógicos temas como; concepção de 
educação, o que seria aprendizagem para cada escola dentro de seu 
contexto. Ainda, destacou que encontra-se satisfeito com a participação do 
grupo. O senhor Felipe mencionou que na data de seis de julho do corrente 
ano as escolas foram orientadas a realizarem sua Avaliação Institucional, 
cujas informações deverão ser enviadas à SMEd até a data de nove de 
agosto. Dando continuidade, a presidente repassou a todos a informação 
recebida de que algumas escolas particulares de Educação Infantil estariam 
negligenciando atendimento a alunos com necessidades especiais. O senhor 
a Felipe lembrou que a atribuição legal de atendimento aos estudantes 
indígenas é do Sistema Estadual de Educação, muito embora a SMEd venha 
tentando atender a essa demanda. O conselheiro Minasi lembrou que é 
necessário que as escolas apontem em seus novos PPPs e regimentos o 



que será trabalhado para formar o estudante que se deseja também 
destacou a importância de se saber qual a concepção de Educação Pública, 
de Educação de Jovens e Adultos, de Educação Especial e de Educação 
Integral que a SMEd tem e como desenvolver nos professores essas 
concepções. Ainda, destacou que é necessário identificar e possuir 
profissional habilitado para trabalhar com os estudantes com altas 
habilidades. O senhor Felipe informou que é intenção da SMEd que o 
processo formativo com as escolas se estenda até o próximo ano e que 
venha a ter uma repercussão na prática dos professores. Também informou 
que pretende montar um cronograma de qualificação destinado à equipe de 
profissionais da secretaria de Educação. Ainda, solicitou que o conselheiro 
Minasi trabalhe com a equipe da SMEd em alguns temas desse curso de 
qualificação. Por fim, o senhor Felipe solicitou ao CME que seja antecipada a 
autorização da escola Paulo Freire para que a mesma possa emitir os 
certificados de conclusão aos estudantes. A presidente do CME afirmou que 
vê a escola Paulo Freire como uma possibilidade de sucesso, desde que 
alinhados alguns pontos entre a gestão da escola, o CME e a SMEd. Dando 
prosseguimento, o conselheiro Minasi apresentou a todos alguns slides 
utilizados no terceiro dia dos Encontros Pedagógicos, apontando, entre 
outros, os seguintes itens: a) O que estamos fazendo com nossas vidas e o 
que estamos fazendo com a vida de nossos alunos?; b) o papel da educação 
na atualidade; c) primeira e segunda competências gerais da Educação 
Básica. Ao término de sua exposição, o conselheiro Minasi colocou-se à 
disposição da SMEd para novos encontros.  A seguir, os conselheiros 
passaram à aprovação dos pareceres 011 e 012/2019, os quais autorizam e 
credenciam o funcionamento das Escolas de Educação Infantil Fazendo Arte 
e Faz-de-Conta, por dois anos, respectivamente.Esgotada a pauta da 
reunião e nada mais havendo a tratar, eu, Lílian Maria Xavier Machado, lavro 
a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pela 
presidente . 
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