
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Rio Grande

Conselho Municipal de Educação
Ata nº 006/2019

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede 
do CME a direção da escola Liceu Salesianos Leão XIII, representada pela professora 
Roberta  Brodt  e  o  padre  Leandro  Brum Pinheiro;  a  Coordenadora  da  18ª  CRE, 
professora Janete Cardoso Pinto; os representantes da SMEd, Felipe Alonso, Raquel 
Lempek e Karine Dias Pinto; a presidente da Associação das Escolas Particulares de 
Educação Infantil, Simone Bastos Langorte; a presidente do CME, Maria Aparecida 
Reyer; os conselheiros Luís Fernando Minasi, Rita de Cássia Madruga de Souza e 
Rosimeri Machado e a secretária Lílian Xavier Machado. A reunião começou com a 
presidente do CME agradecendo a presença de todos e informando que a presente 
reunião foi chamada para atender à solicitação da UNCME/RS e que visa reunir os 
representantes da Educação no Município, a fim de elaborarem o Currículo Territorial 
em conformidade  com a  Base  Nacional  Comum Curricular.  Destacou  que  deseja 
ouvir os segmentos aqui presentes acerca do tema e dar início às atividades que aqui 
vierem a ser acordadas. Ainda, destacou que cabe ao CME emitir o documento que 
legitimará o Currículo Referencial Territorial. A professora Roberta Brodt agradeceu 
o  convite,  mencionou  a  situação  totalmente  regular  de  credenciamento  junto  aos 
órgão competentes do Colégio Salesianos. O Superintendente Pedagógico da SMEd, 
Felipe Alonso, destacou que: a SMEd já vem discutindo políticas públicas acerca do 
Currículo.  A  ideia  seria  lançar  uma  plataforma  de  estudos  sobre  o  Currículo 
referencial Curricular Gaúcho.; já foi montado dentro da SMEd uma equipe de estudo 
do que seria o Referencial Curricular Municipal; os dias “D” indicados pela UNCME 
estarão sendo realizados pela SMEd com as coordenadoras pedagógicas das escolas 
municipais. A professora Roberta Brodt informou sua preocupação com a realização 
de  um Currículo  Gaúcho  qu  poderia  vir  a  diminuir  as  exigências   às  Diretrizes 
Curriculares Nacionais e destacou que teme pela criação de questões locais que firam 
às questões de atenção às crianças nas escolas do Brasil como um todo. Preocupa-se 
com a intenção política por trás da criação de um currículo regional e afirma que, 
caso seja a possibilidade de os municípios investirem menos na educação municipal, 
não  corrobora  com  a  criação  de  um  currículo  municipal.  O  conselheiro  Minasi 
destacou que a educação realizada nas escolas particulares está contida na educação 
do  município  e  lembrou  que  escolas  municipais,  particulares  e  estaduais  seguem 
propostas  diferenciadas.  A presidente  do  CME  destacou  sua  preocupação  com a 
Educação  Infantil  no  município.  O  senhor  Felipe  mencionou  a  sua  intenção  de 
publicizar entre a rede municipal os documentos referentes ao Referencial Curricular 
Gaúcho.  A  professora  Roberta  frisou  que  desconhece  o  documento  sobre  o 



Referencial  Gaúcho.  O conselheiro Minasi  destacou que  a  prática  é  o  critério  de 
verdade, portanto deve-se discutir o que acontece nas salas de aula. Destaca que as 
Bases  Nacionais  não  existem para  atenderem aos  interesses  da  educação.  Ainda, 
enfatizou  a  necessidade  de  se  saber  que  projeto  de  educação  se  pretende  para  o 
município.  A Coordenadora  da  18ª  CRE  informou  que  as  escolas  estaduais  já 
realizaram estudos  e  contribuições  sobre  a  Base  Nacional  Comum Curricular.  A 
representante da Associação das Escolas Particulares de Educação Infantil destacou a 
preocupação com as crianças nessa faixa etárias e as dificuldades enfrentadas pelas 
escolas  particulares  de  Educação  Infantil.  Colocou-se  à  disposição  de  todos  para 
possíveis contribuições em trabalhos de parceria em prol da Educação  Infantil no 
município. A conselheira Rita destacou o respeito da Associação para com as escolas 
particulares maiores. A professora Roberta frisou a autorização da escola Salesianos 
pelo Conselho Nacional para atuar com a Educação Infantil e solicitou respeito por 
parte da Associação quanto à situação totalmente regularizada do Colégio Salesianos. 
A senhora Simone Bastos Langorte reiterou o respeito da Associação para com as 
escolas particulares e informou que em momento algum citou a escola Salesianos 
como não estando legalizada. Em tempo, corrija-se que a professora Raquel Lempek 
participa da presente reunião como Coordenadora Pedagógica do colégio Salesianos. 
A professora  Raquel  lembrou  que  a  Base  não  vem para  substituir  as  Diretrizes 
Curriculares  Nacionais.  A presidente  do  CME  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
colocou-se à disposição para elaborar o referencial Curricular Municipal. Esgotada a 
pauta  da  reunião  e  nada  mais  havendo  a  tratar,  encerro  a  presente  Ata  que  será 
assinada por mim e por todos os presentes.

*OBS:  A  ATA  ORIGINAL  ENCONTRA-SE  MANUSCRITA  E 
DEVIDAMENTE ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES.


