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ATA DA 901ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezoito, o Conselho 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro (CME) realiza a 901ª sessão, 
constituindo-se em Plenária Pública, presidida pelo vice-presidente, Luiz Otavio 
Neves Mattos, tendo em vista a ausência da Presidente, por motivos profissionais. 
Presentes os Conselheiros Ana Maria Gomes Cezar, Afonso Celso Teixeira, 
Maria de Lourdes Albuquerque Tavares, Maria de Fátima Cunha, Maria de 
Nazareth Machado de Barros Vasconcellos, Simone Monteiro de Araújo, Lígia 
Maria Motta Lima Leão de Aquino, Luiz Otavio Neves Mattos, Mariza de Almeida 
Moreira, Marise de Fátima Raposo Borges e Rosana da Silva de Medeiros. 
Justificada a ausência da Conselheira Izabel Cristina Gomes da Costa. Registre-
se a presença da Sra. Andrea Cristina dos Santos Villar Tavares, do Conselho 
Escola Comunidade (CEC) da 3ª Coordenadoria Regional de Educação 
(E/3ªCRE) e da Professora Marcia Cristina Martins Pereira da Escola Municipal 
Pedro Lessa. Iniciando a sessão, a Secretária deste Conselho justifica a ausência 
da Presidente deste Conselho, em função da participação em reunião convocada 
pelo Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, envolvendo a participação do 
Secretário da Casa Civil, para tratarem da Ação Civil Pública instaurada pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo a contratação de 
Agentes de Apoio à Criança. Passando a fase dos informes, comunica que foi 
enviada, via e-mail, a ata da 900ª sessão para leitura e aprovação na próxima 
sessão e sobre a impossibilidade da presença da Presidente do Conselho 
Estadual de Educação, Professora Malvina Tuttman, no dia 07 de agosto, neste 
Conselho, para tratar de questões relacionadas à Base Nacional Comum 
Curricular. Ainda com a palavra, a Secretária informa sobre a necessidade de 
alterar o Cronograma III/2018, alterando a data da palestra da Equipe da 
Subsecretaria de Ensino para o dia 14/08. Neste sentido, sugere que no dia 
07/08, durante a realização do trabalho em câmaras em separado, a Câmara de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental dedique-se ao estudo do tema  
Educação à distância e a Câmara de Políticas Educacionais Aplicadas às 
Políticas Sociais faça a leitura e análise prévias do Regimento para Eleição da 
UNCME e, que no momento de Câmaras em conjunto, seja realizada leitura e 
análise do citado Regimento. Sugere, ainda, que no dia 28/08, sessão dedicada à 
Plenária Pública, além da aprovação de Pareceres e escolha da Comissão 
Especial da Medalha Carioca de Educação/2018, aconteça a discussão sobre a 
palestra realizada em 14/08, tratando da BNCC, proferida pela Equipe da 
Subsecretaria de Ensino. Sugestões acatadas. A Conselheira Maria de Nazareth 
Machado pede a palavra para esclarecer a necessidade de mudança de datas em 
função de agenda junto a consultores que estão subsidiando a elaboração desse 
novo currículo segundo a Base Nacional Comum Curricular. A Secretária deste 
Conselho retoma a palavra e finaliza os informes desta secretaria explicando que 
a eleição para a Coordenação da UNCME/RJ – Metropolitana II teve o período 
inscrições ampliado até 22/08 e a votação em 27/08. Explica, ainda, que a 
UNCME/RJ ficou de enviar, por e-mail, os documentos necessários para 
organização da eleição do(a) coordenador(a) da Regional Metropolitana I para o 
biênio de 2018 a 2020 e que a informação será repassada a todos assim que for 
disponibilizada pela instituição. A Conselheira Ligia Aquino divulga o MIEIB - 
Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, que será realizado na UERJ 
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o VIII Encontro de Educação Infantil da Região Sudeste do dia 02 a 04 de agosto, 
abordando temas como Formação de Professores da Educação Infantil, o lugar 
da creche e dos bebês na educação, inclusões: nenhuma criança a menos. Além 
de contar com diversos professores renomados como Rita de Cássia Coelho e 
Ângela Barreto, dentre outros. Ressalta que no sábado acontecerá uma reunião 
dos Fóruns Estaduais para fechar uma Carta do Rio de Janeiro, onde serão 
consignados os posicionamentos e demandas para a política de Educação 
Infantil. Ressalta, ainda, que o evento contará com exposição de posters e 
trabalhos de algumas unidades da Rede Pública Municipal de Ensino. O 
Conselheiro Afonso Celso comenta que a Conselheira Izabel Cristina Gomes, na 
data de hoje, está tomando posse no SEPE/RJ como uma das Coordenadoras 
Gerais da Instituição. Prosseguindo os trabalhos são agendadas as sessões para 
o mês de agosto nos dias 07, 14, 21 e 28, sendo a última data destinada à 
Plenária Pública. Em seguida, é submetida ao Pleno a ata da 899ª sessão, sendo 
aprovada por unanimidade. Contemplando o próximo item da pauta, passa-se à 
leitura e análise do Regulamento da Medalha Carioca de Educação/2018 que vem 
a ser aprovado. A Secretária deste Conselho destaca que está sendo entregue 
um calendário contendo todas as datas de todas as etapas que envolvem a 
Medalha Carioca de Educação/2018, com a finalidade de facilitar a consulta dos 
conselheiros. A Conselheira Maria de Nazareth Machado considera importante 
uma conversa prévia sobre os prováveis convidados ao invés de chegar na data 
mencionada com um nome selecionado. Nesse contexto, a Secretária deste 
Conselho sugere então que seja reservado um espaço destinado à matéria na 
próxima sessão. Dando prosseguimento aos trabalhos, é autorizada a aprovação 
da Deliberação CME nº 30/2018 (atualização da Deliberação CME nº 22/2012) em 
sessão ordinária no mês de agosto. A seguir, faz-se a leitura do convite formulado 
pelo Colégio Pedro II para que esta Casa designe um representante para integrar 
o Comitê de Ética em Pesquisa da citada Instituição. A Secretária deste Conselho 
informa que requisitou informações complementares sobre o dito Comitê ao 
Colégio Pedro II, estando no aguardo de retorno. Isto posto, passa-se à 
aprovação, ad referendum, dos seguintes pareceres: Parecer nº 04/2018 “que 
encerra de jure as atividades de Educação Infantil da CRECHE PRÉ-ESCOLA 
CURVINHA DA FELICIDADE E CENTRO EDUCACIONAL MONTEIRO RITO”; o 
Parecer nº 05/2018 que “concede prazo de 60 (sessenta) dias para o COLÉGIO 
VISÃO sanar as irregularidades”, o Parecer nº 06/2018 que “encerra de jure as 
atividades de Educação Infantil do JARDIM DE INFÂNCIA TAGARELA”, o 
Parecer nº 07/2018 que “encerra de jure as atividades de Educação Infantil do 
JARDIM ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE” e do Parecer nº 08/2018 que “encerra 
de jure as atividades de Educação Infantil do JARDIM ESCOLA PEQUENOS 
BRILHANTES” sendo todos relatados pela Conselheira Mariza de Almeida 
Moreira. A seguir, o Conselheiro Afonso Celso faz a leitura do Parecer nº 09/2018 
que aborda uma “consulta sobre a possibilidade de terceirização para a atividade 
de ensino de inglês”. Em razão da polêmica envolvendo a matéria, o Pleno opta 
pela retirada do citado parecer de pauta, para novos estudos.  E, por não haver 
nada mais a declarar, eu, Maria da Conceição Madeira, matrícula 11/094.175-7, 
Secretária do CME/RJ, lavro a presente ata, que é assinada por mim e pelos 
presentes na folha de presença, em anexo. 

 
Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018. 

  
MARIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA 

11/094.175-7 
Secretária do CME/RJ 

 


