
Aos trinta dias do mês de agosto de 2022, reuniram-se para reunião ordinária o Conselho 
Municipal de Educação (CME). Dando início à reunião a Senhora Perla Pires, Presidente que 
mais uma vez agradeceu a presença de todos e reforçou a importância deste colegiado, 
trouxe também para conhecimento deste Colegiado duas importantes ações da secretaria de 
Municipal da Educação, realizada agora no início do segundo semestre: Uma reunião de 
apresentação do Conselho Tutelar para os Gestores Municipais e uma Roda de Conversa 
sobre o enfrentamento ao abuso sexual infantil. Estiverams presente nesta roda de conversa: 
A Sra. Deusdedith Representando o Poder Judiciário, representantes do CRAS, CREAS, 
Conselho Tutelar, Coordenadora de Atenção Básica De Saúde, logo após passamos para o 
assunto da pauta da reunião - Adesão ao Currículo Paulista, que está instituído com Base na 
BNCC, e o Município está fazendo estudo para essa adesão, a Senhora Kenia Supervisora e 
Diretora do Núcleo Pedagógico expôs que o Município não possuía documento oficial sobre 
essa adesão ao Currículo Paulista, essa documentação está sendo oficializada, e o Núcleo 
está elaborado diretrizes de acordo com esse Currículo, e que o material disponibilizado pelo 
Currículo Paulista é um conteúdo para anos iniciais e anos finais, não consta material 
especifico para a EJA, e que essa modalidade ficará  em estudo referente a material, diante 
disso trouxe para o colegiado um documento que precisa ser anexado ao PAR (Plano de 
Ações Articuladas), a Presidente colocou o assunto em tela para deliberação dos 
Conselheiros, sobre o Currículo Paulista, o Colegiado diante dessas colocações não viu 
nenhuma objeção e a Adesão foi Deferida por todos os presentes. Outro assunto trazido pela 
Diretora do Núcleo a Senhora kenia, foi a questão da evolução funcional que estava em 
processo de finalização pela SME, e trouxe para o Colegiado algumas ações e resultados 
destas ações que estão sendo tomadas pela SME através do Núcleo, entre elas o Projeto 
Reforço “Caminhos do saber” com recuperação de aprendizagem que tem demonstrado de 
muito valor diante dos dados apresentados de alunos não alfabetizados que estão em 
evolução de processo de alfabetização. Seguindo a pauta a Presidente leu a Portaria que 
regulamenta o funcionamento da escola Nova Vida, e também sobre a escola Tia Ligia que 
fez a entrega do termo de regularização de funcionamento e que foram entregues alguns 
protocolos. A Senhora Tatiana Lopes Nascimento Silva Secretária da Educação expôs para 
o colegiado que a partir da entrega dos protocolos, a escola Tia Ligia tem 90 (noventa) dias 
para a entrega das documentações para o Processo de Regulamentação, e que não havendo 
a regulamentação o Município precisa, acolher esses alunos na rede Municipal, neste 
momento a Secretária também trouxe para o colegiado a questão da demanda de alunos de 
faixa etária referente as creches, que existem grandes esforços para zerar essa demanda 
que no início do mandato do senhor Prefeito Jose Antônio, era de 420 que atualmente esse 
número é de 137,essas necessidade de vagas estão represadas na região do Cipó e Jardim 
Progresso em Embu-Guaçu, uma das alternativas trazidas pela Secretaria, seria a locação 
de dois imóveis, um deles já se encontra em análise pela Secretaria de Obras, essa medida 
irá zerar a demanda de creche , e que a necessidade de se pensar no futuro sobre essas 
demandas, uma vez que o Município não construiu mais unidades escolares, havendo a 
necessidade de se estudar possíveis ações futuras, como a de terceirização, ou então a 
possibilidade de se ofertar a modalidade de ensino de maternal II em horário de meio período, 
tendo em vista que nosso Munícipio é uns dos pouco a ofertar essa modalidade em período  
integral, e que em nenhum momento será retirado direitos dos alunos, e que essa 
necessidade de estudo precisa ser feito, e que há necessidade de um trabalho em rede com 
as demais Secretaria de apoio e assistência tanto aos pais quanto aos alunos. A presidente 
explanou para o Colegiado sobre a importância desta reflexão sobre o período parcial, 
partindo para uma adesão voluntaria e garantindo o direito do aluno. Sem mais nada havendo 
essa reunião deu por mim lavrada e segue assinada pelos conselheiros presentes:  Neusa 
Aparecida Monfardini Korniski , Kênia Karini de Oliveira Vieira ,Tatiana Borges, Fernanda 
Santos Bina, Perla Paulo Pires, Fabiana Barra da Silva da Silva , Vanessa Brito Mendes,  
Adriana Bonatto Candiani, Elisangela Carvalho dos Reis, Thais Rodrigues Cid Eleutério, 
Reinaldo Pereira de Lima, Patrícia Elaine Andrade que assinarão a presente ata na próxima 
reunião.  


