
Conselho Municipal de Educação 

1 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

BRAGANÇA PAULISTA 

 

 
Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, no 

auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua Benedito Baságlia s/n, 

Jardim Santa Rita de Cássia, Bragança Paulista–SP, seguindo todos os protocolos sanitários de 

prevenção ao Covid-19, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação  

com a participação dos seguintes representantes  titulares: Angelo Di Bella Neto, Camila 

Cristine Siqueira Mazzoco, Carmem Silvia Bueno de Oliveira, Edna Maria Molisani 

Carvalho, Maria Fernanda Padovan Dorsa, Joel Rezende,   Renata Balbino da Silva, Sílvia 

Helena Alves de Macedo Sperendio e Tiago Higashizima Almeida, e os representantes 

suplentes: Denise Alvarez Acedo dos Santos e Fabricio Aparecido Alfano,  todos os membros 

assinaram lista de presença. A reunião foi presidida pela Conselheira Maria Fernanda, 

inicialmente cumprimentou a todos e agradeceu pela presença, antes de iniciar a pauta 

comentou que os Conselheiros ausentes enviaram jusitificativas, em seguida abriu os trabalhos 

do dia 1.Currículo da Rede Municipal de Ensino. Para falar sobre o processo de elaboração 

do Currículo, foi convidada a Professora Clarice Paulina de Souza que também é Articuladora 

do Plano Municipal de Educação.  A Professora Clarice cumprimentou a todos e agradeceu a 

oportunidade. Explicou aos membros que após a homologação da Base Nacional Comum 

Curricular - BNCC, os Estados iniciaram a (re)elaboração de seus currículos. No estado de São 

Paulo houve o processo de colaboração entre Secretaria da Educaçao do Estado, Municípios e 

Associação Civil Sem fins Lucrativos com objetivo de oferecer uma educação de qualidade a 

todos os estudantes. Depois de várias revisões, em primeiro de agosto de 2019 foi homologado 

o Currículo Paulista, documento este alinhado a BNCC. Definido o documento, reiterou-se o 

fortalecimento de regime de colaboração entre o Estado e municípios para sua implantação. Em 

continuidade, a Professora Clarice, confirmou que após adesão ao Currículo Paulista, este foi o 

norteador para que vários profissionais da educação atuassem de forma coletiva na elaboração 

do Currículo da Rede Municipal, que inclue as aprendizagens essenciais da Educação Básica, 

considerando as especificidades regionais. Na oportunidade, apresentou um exemplar para 

apreciação e ratificação dos Conselheiros, sendo esta a etapa final do processo de construção.  

A Presidente Maria Fernanda, sugeriu a formação de dois grupos de Conselheiros para 

analisarem o material que contempla a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de 
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Jovens e Adultos. Antes dos membros se reunirem, a professora Clarice, pediu desculpas, mas 

devido a compromissos assumidos anteriormente, não poderia se prolongar, agradeceu 

novamente pela oportunidade e se colocou à disposição para esclarecimentos. Após análise do 

material, os Conselheiros concluiram que o documento contempla as aprendizagens essenciais 

definidas pela Base Nacional Comum Curricular, tal como o Currículo Paulista, assim sendo, os 

Conselheiros aprovaram o documento do Currículo do Município de Bragança Paulista. Não 

havendo mais nada a tratar, a Presidente Maria Fernanda agradeceu a presença e 

disponibilidade de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Heloisa Bethania Castro Fernandes, 

indicada para secretariar a reunião, redigi a presente ata que segue assinada por mim e pela 

Presidente Maria Fernanda Padovan Dorsa. 

 
 

  

 

Profª Maria Fernanda Padovan Dorsa 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 

 

 
 
 

 

Heloisa Bethania Castro Fernandes                                                                                                     

Secretária “ad hoc” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


