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Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil  e dezenove,
reuniram-se  na  sede  do  CME  os  conselheiros  Ana  Claudia,  Elisângela
Gonçalves,  Katia  leivas,  Luis Fernando Minasi,  Melissa Velho de Moraes,
Rita de Cassia Madruga de Souza, Rosimeri Machado, Rosana Pfarrius; a
assessora técnica do CME Jaqueline Micelle, a secretária Lílian Maria Xavier
Machado, presididos pela conselheira Maria Aparecida Reyer. Ausente, por
motivo justificado, a conselheira Sandra Iara Castro. Tambem presentes na
reunião  as  assessoras  da  SMEd,  professoras  Gisele  Ruiz,  Karine,  Tânia
Clarindo e a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Jovens
e Adultos, Flávia Gonzales. A reunião começou com a presidente relatando
quero  prefeito  Municipal  Alexandre  Lindemeyer  em  muitas  ocasiões
referencia  a  Escola  Paulo  Freire  no  município  do  Rio  Grande.  Também
informou que os conselheiros realizaram estudo sobre o PPP e Regimento
da escola a fim de contribuirem com seus pareceres e questionou à direção a
impossibilidade de haver formandos ainda no ano de dois mil e dezenove, o
que ocorreria somente em junho de dois mil e vinte, conforme apontado nos
documentos  do  processo.  Assim  sendo,  a  presidente  solicitou  que  os
conselheiros que desejassem, apresentassem seus pareceres aos demais
presentes.  A  primeira  conselheira  a  ler  seu  parecer  foi  a  conselheira
Elisângela  Gonçalves,  elencando  uma  série  de  adequações  a  serem
realizadas no corpo do projeto e aspirando pela aprovaçao do mesmo assim
que as exigências elencadas forem cumpridas. A seguir, o conselheiro Minasi
apresentou  seu  parecer,  apontando  uma  série  de  inadequações  e
recomendando  o  retorno  do  processo  a  origem  para  o  cumprimento  de
exigências  e  posterior  reencaminhamento  a  este  Conselho.  Ao  fim  da
apresentaçao dos Pareceres, a presidente repassou à direção da escola dez
questões que julga serem pertinentes de revisão por parte da direção da
escola e passou às mãos da direção da escola Paulo Freire e da SMEd os
relatórios apresentados.  O conselheiro Minasi  destacou que, a seu ver,  a
Escola Paulo Freire deveria se transformar na única escola do município a
atender a modalidade EJA, cujos polos funcionariam nas escolas que hoje
apresentam  esse  tipo  de  atendimento.  Dando  continuidade  à reunião,  a
professora Tânia questionou ao Conselho se as direções das escolas, na
elaboração  de  seus  regimentos  e  PPPs,  deverão  seguir  os  passos  da
Resolução 036 do CME ou aqueles apresentados pelo conselheiro Minasi



durante  os  Encontros  Pedagógicos.  E  questiona  se  os  mesmos  serão
aprovados com vigência para o ano letivo de dois mil e vinte. A presidente
informou que as escolas devem seguir as orientações do conselheiro Minasi
e que os pareceres de aprovação terão validade retroativa ao início de dois
mil e vinte. A professora Tânia também comentou que,  o início do próximo
ano,  as  escolas  precisam  acordar  com  a  comunidade  escolar  todas  as
mudanças  pretendidas,  inclusive  no  processo  de  avaliação  e  na  média
mínima para aprovação dos alunos. A professora karine questionou se os
Planos de Estudos deverão ser entregues pelas escolas junto com o PPP e o
Regimento  ao  que  a  presidente  informou  que,  conforme  orientação  da
UNCME/RS, os Planos de Estudos deverão ser elaborados ao longo do ano
de dois mil e vinte e que os mesmos terão vigência a partir do ano letivo de
dois  mil  e  vinte e um. Após,  a professora Karine destacou que a Escola
Municipal  de  Educação  Bilíngue  Carmem  Regina  Teixeira  Baldino  vem
estudando  a  BNCC  para  esse  tipo  de  escola  e  que  pretende  formar  o
primeiro currículo bilíngue do Brasil. Para tanto, a escola deseja apresentar
ao CME o citado projeto. Agendou-se, então, a data de dez de dezembro, às
quinze horas reunião entre CME e Escola Bilingue para esse fim.  Nesse
momento, as assessoras da SMEd agradeceram a oportunidade e retiraram-
se da reunião. Dando prosseguimento, o pleno agendou a data de dois de
dezembro para que se realize visita  às escolas Tia Rita,  Dente de Leite,
Michigan Kids e Educarte 2. Em seguida, a conselheira Rita mencionou que
considerou  forte  demais  as  colocações  do  conselheiro  Minasi  em  seu
parecer sobre a escola Paulo Freire.  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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