PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA
1

Ata da reunião ordinária de número quinhentos e quatro do Conselho

2

Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO), realizada em seis de junho

3

do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da sede dos conselhos da

4

Secretaria da Educação (SEDU), às nove horas, décima primeira reunião

5

do corrente ano. A reunião foi presidida pelo Sr. Presidente do CMESO,

6

Professor Doutor Alexandre da Silva Simões, que abre os trabalhos

7

desejando a todos e todas uma excelente reunião. EXPEDIENTE: 1.

8

Verificação das presenças; 2. Aprovação da ata da 503ª reunião ordinária; 3.

9

Palavra da Presidência; 4. Palavra dos Membros; 5. Palavra aberta à

10

Comunidade. ORDEM DO DIA: 1. Manifestação referente a pareceres,

11

indicações ou relatórios das Câmaras: a. Avaliação Institucional da Educação

12

Infantil. b. Projeto Práticas Corporais Educacionais. 2. Organização das

13

próximas ações do programa “Debates sobre educação”. 1. Verificação das

14

presenças: confirmado quórum estando presentes os(as) conselheiros(as):

15

TITULARES - Alexandre da Silva Simões, Ana Claudia Joaquim de Barros,

16

Danieli Casare da Silva Moreira, Dorothéa de Camargo Pereira, Everton de

17

Paula Silveira, Giane Aparecida Sales da Silva Mota, José Eduardo de

18

Carvalho Prestes, Karla Adriana Gracia Mena, Lindalva Maria Pereira de

19

Oliveira, Maria José Antunes Rocha Rodrigues da Costa, , Neusa de Oliveira

20

Moraes, Odirlei Botelho da Silva, Scarlet Aparecida Gracia, Valderez Luci

21

Moreira Vieira Soares; SUPLENTES - Marilda Aparecida Corrêa. Leitura e

22

aprovação da ata da última reunião de número 503 (quinhentos e três): ata

23

encaminhada por e-mail com a solicitação de retificação na linha vinte e três

24

onde se lê encerrada leia-se aberta e na linha trinta e cinco onde se lê

25

afastamento leia-se licença. O Conselheiro Everton de Paula Silveira

26

questionou a ausência da apreciação ao Parecer da Câmara de Ensino

27

Fundamental sobre o Projeto “Oba Leitura”, o Sr. Presidente Conselheiro

28

Alexandre da Silva Simões esclareceu que por um equívoco o referido

29

Parecer não constou na pauta da 503ª reunião e solicitará a inclusão deste

30

item na Ordem do dia da presente reunião. Ata aprovada por unanimidade.
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Palavra da Presidência: O Sr. Presidente Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões

32

solicitou a inclusão do Item C na Ordem do Dia: Manifestação referente a

33

pareceres, indicações ou relatórios das Câmaras: Projeto “Oba Leitura”.

34

Aprovado por unanimidade. Reiterou o convite já encaminhado aos

35

conselheiros e conselheiras por e-mail sobre o “Encontro de Conselheiros”

36

que ocorrerá em 19/06/18, às 13h30, na Câmara Municipal de Alumínio, com

37

o coordenador regional da UNCME – União Nacional dos Conselhos

38

Municipais – Eduardo Cezar da Silva cujo tema será “Financiamento da

39

Educação: a atuação dos conselhos como forma de garantir a aplicação dos

40

recursos” além de discutir a criação de um polo regional da UNCME. O Sr.

41

Presidente esclareceu que não poderá participar devido a compromisso

42

assumido anteriormente e estendeu o convite. A Conselheira Solange

43

Aparecida da Silva Brito já havia manifestado interesse por e-mail e a

44

Conselheira Ana Claudia Joaquim de Barros também se colocou à disposição

45

em representar este colegiado. A participação das duas conselheiras foi

46

aprovada por unanimidade e o Sr. Presidente irá confirmar a presença de

47

ambas sem prejuízo de que outras pessoas também possam comparecer ao

48

encontro. A Conselheira Scarlet Aparecida Gracia solicitou ao Sr. Presidente

49

que verifique junto à Secretaria da Educação se foi paga a taxa anual à

50

UNCME pois sem este pagamento não é possível participar dos cursos

51

promovidos pela entidade. Palavra dos membros: O Conselheiro Everton de

52

Paula Silveira informou que entrará em férias na segunda quinzena de junho

53

e que na próxima semana estará envolvido em compromissos de trabalho,

54

assim justifica antecipadamente caso não participe de alguma reunião neste

55

período. A Conselheira Giane Aparecida Sales da Silva Mota solicitou

56

esclarecimentos quanto a proposta de ações aos encaminhamentos

57

referentes aos Artigos 26A e 79B da Lei 9394/96 em parceria com o

58

Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade

59

Negra de Sorocaba (CMPDCNS). O Sr. Presidente Conselheiro Alexandre da

60

Silva Simões relatou que na 499ª reunião foi deliberada a seguinte proposta
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de encaminhamento: a. análise pelas câmaras de Educação Infantil, Ensino

62

Fundamental e Ensino Médio da proposta de resolução apresentada pelo

63

CMPDCNS para proposição de uma minuta de Deliberação/CMESO e

64

apreciação do plenário, que deverá contemplar entre outros aspectos

65

sugestões ao Poder Público das ações necessárias para implementação.

66

Ficou acordado que esta análise ocorreria após a 500ª reunião com data

67

provável até dia vinte de junho do ano corrente, para posterior agendamento

68

entre os dois conselhos para apreciação e manifestação sobre a minuta, com

69

expectativa de que ocorra antes do recesso de julho; b. Abertura de consulta

70

pública, a partir de parceria entre os dois conselhos, para recebimento de

71

contribuições da comunidade, precedendo a formalização de proposta de

72

deliberação; c. Aprovação pelo plenário de deliberação CMESO e posterior

73

encaminhamento à SEDU para homologação. O Sr. Presidente sugeriu que a

74

reunião das Câmaras seja conjunta e solicitou que seja agendada para

75

proceder a análise da proposta de resolução apresentada pelo CMPDCNS.

76

A Conselheira Marilda Aparecida Corrêa manifestou interesse em participar

77

desta reunião. A Conselheira Giane Aparecida Sales da Silva Mota propôs o

78

próximo dia 13 de junho para que as Câmaras se reúnam. A Conselheira

79

Karla Adriana Gracia Mena não poderá comparecer na data proposta. O

80

Conselheiro Everton de Paula Silveira sugeriu que uma vez que a análise

81

será conjunta que esteja contemplada na Ordem do Dia da próxima reunião

82

ordinária que ocorrerá no dia 20 de junho. O Sr. Presidente informou ser

83

possível, colocou a proposta em votação a qual foi aprovada por

84

unanimidade. A Conselheira Danieli Casare da Silva Moreira questionou se a

85

solicitação feita à Secretaria de Educação de encaminhamento da LOA foi

86

atendida, o Sr. Presidente esclareceu que ainda não recebeu e que

87

encaminhará ofício reiterando a solicitação. A Conselheira Valderez Luci

88

Moreira Vieira Soares questionou se o quadro de funcionários do CMESO já

89

foi regularizado pela Secretaria da Educação. O Sr. Presidente esclareceu

90

que a Casa dos Conselhos abriga três Conselhos e que há divergência sobre
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este quadro de funcionários não ficando claro a quem estão subordinados, se

92

a este Presidente ou à secretaria da Educação (SEDU). Já foi encaminhado

93

ofício à SEDU mas ainda não houve resposta. O Conselheiro Everton de

94

Paula Silveira questionou se os demais ofícios foram respondidos, o Sr.

95

Presidente informou que não foram. Foi deliberado que as respostas serão

96

cobradas por meio da Ouvidoria e/ou Corregedoria da Prefeitura de

97

Sorocaba. O Conselheiro Odirlei Botelho da Silva sugeriu que alguém

98

assessore o Sr. Presidente a fim de acompanhar as ações do CMESO. O Sr.

99

Presidente Alexandre da Silva Simões solicitou que as justificativas de

100

ausências às reuniões sejam registradas por e-mail à presidência conforme já

101

acordado por este Colegiado. A Conselheira Maria José Antunes Rocha

102

Rodrigues da Costa sugeriu que os conselheiros e conselheiras a fim de que

103

se conheçam melhor gravem um vídeo com breve relato de sua experiência

104

profissional, formação e demais informações que julguem pertinentes. A

105

sugestão foi acolhida, porém, o pleno se manifestou por realizar as

106

apresentações sem o recurso audiovisual. Palavra aberta à comunidade: a

107

reunião não contou com a presença de munícipes. ORDEM DO DIA: 1.

108

Manifestação referente a pareceres, indicações ou relatórios das Câmaras: a.

109

Avaliação Institucional da Educação Infantil. O Conselheiro Odirlei Botelho da

110

Silva relatou que embora esta avaliação ocorra anualmente e apontamentos

111

que envolvam a Secretaria da Educação sejam realizados pelas escolas não

112

há ou não se percebe ações da SEDU frente a estes indicadores, sendo

113

assim questionou qual foi a solicitação realizada pela SEDU referente a

114

avaliação institucional. A presidente da Câmara da Educação Infantil

115

Conselheira Giane Aparecida Sales da Silva Mota esclareceu que foram

116

solicitados apreciação e parecer, porém, não ficou claro o objetivo do

117

encaminhamento deste documento. Em seguida apresentou a análise da

118

câmara a qual entendeu que tais indicadores poderão subsidiar suas ações

119

futuras contribuindo para a análise de projetos ou programas que venham a

120

ser encaminhados pela SEDU. O Conselheiro Odirlei Botelho da Silva
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manifestou a necessidade de que a Avalição Institucional da Educação

122

Infantil seja de conhecimento de todos os conselheiros e conselheiras a fim

123

de garantir que o colegiado se reportará a este documento em análises

124

futuras. Após ampla discussão o parecer foi aprovado com a unanimidade

125

dos votos dos presentes. b. Projeto Práticas Corporais Educacionais: O

126

Presidente da Câmara de Ensino Fundamental Conselheiro Everton de Paula

127

Silveira apresentou o Relatório da Câmara de Ensino Fundamental/CMESO

128

nº 03/2018 que trata do Projeto “práticas Corporais Educacionais”. Após

129

ampla discussão que abarcou manifestações referentes a preocupação com

130

a qualidade da formação dos profissionais que estão desenvolvendo o projeto

131

feita pela Conselheira Karla Adriana Gracia Mena; a existência de política

132

pública que garanta a continuidade deste projeto demonstrada pelo Sr.

133

Presidente Conselheiro Alexandre da Silva Simões; a articulação ou não

134

deste projeto com os documentos oficiais da Rede Municipal de Ensino, tais

135

como o Marco Referencial e a Matriz Curricular exposta pela conselheira

136

Danieli Casare da Silva Moreira. O Pleno se manifestou a favor do parecer

137

com a inclusão da recomendação à Secretaria da Educação de Sorocaba

138

que a intenção de continuidade do projeto no ano seguinte seja submetida

139

com antecedência a este Conselho para a devida análise e manifestação,

140

nos termos da “Metodologia para documentação de ações, propostas,

141

programas, projetos ou correlatos no âmbito educacional no município de

142

Sorocaba”.

143

presentes, tendo como conclusão que o Projeto “Práticas Corporais

144

Educacionais” retornará à Secretaria da Educação a qual será oficiada para

145

que este se ajuste ao documento “Metodologia para documentação de ações,

146

propostas, programas, projetos ou correlatos no âmbito educacional no

147

município de Sorocaba” de modo que se possa ter mais elementos para

148

análise e posterior manifestação. A título de contribuição, foi sugerida a

149

utilização do Manual TAGRUGBY nas escolas – Manual do Professor, da

150

CBRu (Confederação Brasileira de Rugby). c. Projeto “Oba Leitura”: O

O parecer foi aprovado com a unanimidade dos votos dos
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Presidente da Câmara de Ensino Fundamental Conselheiro Everton de Paula

152

Silveira apresentou a análise da câmara. Após ampla discussão o parecer foi

153

aprovado com a unanimidade dos votos dos presentes, tendo como

154

conclusão que o Projeto “Oba Leitura” retornará à Secretaria da Educação a

155

qual será oficiada para que este se ajuste ao documento “Metodologia para

156

documentação de ações, propostas, programas, projetos ou correlatos no

157

âmbito educacional no município de Sorocaba” de modo que se possa ter

158

mais elementos para análise e posterior manifestação. 2. Organização das

159

próximas ações do programa “Debates sobre educação”: O Conselheiro

160

Everton de Paula Silveira sugeriu que seja abordada a BNCC – Base

161

Nacional Curricular Comum. Apesar da base estar prevista desde a

162

promulgação da Constituição Federal em 1988 foi publicada apenas no ano

163

de 2017, o que se observa através dos dados do INEP, IBGE entre outros é

164

uma discrepante desigualdade educacional no país justificando sua

165

necessidade. As dez competências gerais da BNCC convergem para um

166

único objetivo o de construir uma sociedade justa, democrática e inclusiva; se

167

colocou à disposição para ser um dos debatedores e esclareceu que caso

168

participe sua proposta será a apresentação do documento, sua estrutura e

169

concepção; não fará contrapontos acadêmicos a exemplo do professor Luiz

170

Carlos de Freitas que tece críticas ao texto da BNCC por traduzir uma

171

construção teórica a favor do mercado, da economia mundial numa

172

perspectiva neoliberal. A Conselheira Maria José Antunes Rocha Rodrigues

173

da Costa se prontificou em disponibilizar uma entrevista sobre o tema com o

174

professor Evaldo Piolli, da UNICAMP. Informou ainda que haverá uma

175

audiência pública sobre BNCC proposta pelo MEC, no próximo dia 08 de

176

junho, em São Paulo; maiores informações podem ser obtidas por meio do

177

site www.CNEBNCC.MEC.GOV.BR. O Conselheiro Odirlei Botelho da Silva

178

manifestou preocupação com a BNCC da Educação Infantil por não haver

179

coerência entre a primeira e a terceira versão e as alterações ocorridas no

180

processo de construção desconsiderando as contribuições da sociedade civil
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representadas prioritariamente pelo Movimento Interfóruns de Educação

182

Infantil do Brasil – MIEIB. Decorrido o tempo regimental de reunião O Sr.

183

Presidente Conselheiro Alexandre da Silva Simões com base no §1º do

184

Artigo 36 do Regimento Interno do CMESO colocou em votação a

185

prorrogação da sessão à qual foi aprovada por unanimidade. A discussão

186

prosseguiu com a proposta sugerida pelo Sr. Presidente de que sejam

187

realizadas ações conjuntas entre este conselho e o Fórum Permanente

188

Municipal de Educação (FPME). Após ampla discussão foi deliberado e

189

aprovado por unanimidade que o tema a ser abordado será: “A BNCC da

190

Educação Infantil”. O encontro ocorrerá no mês de agosto, o Conselheiro

191

Odirlei Botelho da Silva e a Conselheira Danieli Casare da Silva Moreira

192

serão responsáveis pela organização com o apoio da Câmara de Educação

193

Infantil a qual fará os encaminhamentos. Após o debate será solicitado à

194

SEDU informações acerca das ações realizadas na Rede Municipal de

195

Ensino acerca do tema, a construção do currículo da Educação Infantil e a

196

participação do CMESO neste processo. Após esta votação e aprovação, o

197

Sr. Presidente deu por encerrada a reunião. Justificaram ausência:

198

Francisco Carlos Ribeiro, Miriam Cecília Facci, Rafael Ângelo Bunhi Pinto e

199

Solange Aparecida da Silva Brito. Eu, Ana Claudia Joaquim de Barros, lavrei

200

a presente ata que após lida e achada conforme será assinada por mim e por

201

todos os presentes. ______________________________________________

202

______________________________________________________________

203

______________________________________________________________

204

______________________________________________________________

205

______________________________________________________________

206

______________________________________________________________
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