
  

 

 

ATA DA 893ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

  Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito, o Conselho Municipal 
de Educação do Rio de Janeiro (CME) realiza a 893ª sessão, constituindo-se em Plenária Pública, 
sendo presidida por César de Queiroz Benjamin, Secretário Municipal de Educação da Prefeitura 
do Rio de Janeiro e Presidente deste Colegiado. Presentes os Conselheiros Afonso Celso 
Teixeira, Ana Maria Gomes Cezar, Izabel Cristina Gomes da Costa, 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, Marina Alexandra Garcez Loureiro Barreto, Marise de Fátima Raposo Borges e 
Rosana da Silva Medeiros. Justificada a ausência da Conselheira Mariza de Almeida Moreira. A 
sessão tem início com os informes, oportunidade em que a Secretária deste Conselho comunica a 
remessa, via e-mail, do convite formulado pela União Nacional dos Conselhos Municipais de 
Educação (UNCME) para o “IV Encontro dos Conselhos Municipais de Educação da Região 
Sudeste”, no dia 10 de julho, em Angra dos Reis, tendo como temática “Educação Brasileira: 
Perspectivas e desafios à luz do BNCC”; o envio da minuta da ata da 892ª sessão para aprovação 
na próxima sessão; e a publicação do Plano Municipal de Educação no D.O. Rio de 29/05/2018, 
contendo considerações do Chefe do Executivo desta Municipalidade acerca do projeto aprovado 
na Casa Legislativa. Acrescenta que este Conselho Municipal de Educação já figura no site da 
UNCME e sugere aos membros deste Conselho que analisem o processo eleitoral para escolha 
do Coordenador Regional da Metropolitana I/RJ da UNCME, previsto para ocorrer no mês de julho 
do ano em curso. A Conselheira Izabel Cristina Gomes sugere que um membro da UNCME seja 
convidado para tratar da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em reunião ordinária deste 
Colegiado, de forma a estreitar as relações com a referida entidade. A esse respeito, a Secretária 
deste Conselho ressalta que outrora foram realizadas diversas atividades em parceria com a 
UNCME, havendo, inclusive, sediado alguns eventos. O Conselheiro Luiz Otavio Mattos sugere a 
indicação de um representante deste Conselho para comparecer ao encontro previsto para o dia 
10 de julho, cuja temática constitui objeto de estudo deste Conselho. A Conselheira Ana Cezar 
destaca que além do encontro em Angra dos Reis, ocorrerá outro na cidade de Maricá, em âmbito 
estadual. Sobre a organização da UNCME/RJ, os membros desta Casa solicitam informações 
sobre a composição das Metropolitanas, o que deverá ser providenciado pela Secretaria deste 
CME.  Com relação ao Plano Municipal de Educação aprovado pela Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, o Presidente esclarece que, na condição de Secretário de Educação, após estudos 
realizados por técnicos de sua Pasta, apresentou à Secretaria Municipal da Casa Civil algumas 
propostas de veto ao texto aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Conselheiro Afonso 
Celso Teixeira informa que participou do Fórum Nacional Popular de Educação da CONAPE 
(Conferência Nacional Popular de Educação), em Belo Horizonte, que contou com a presença de 
cerca de 4.500 delegados analisando, entre outras questões, a revogação da Emenda 
Constitucional nº 95/2016 que congela os investimentos em áreas sociais. Acrescenta, ainda, que 
estiveram presentes diversas entidades ligadas à Educação. Oportunamente, encaminhará o 
Manifesto elaborado durante a referida conferência para ciência dos membros deste Conselho.  A 
Conselheira Izabel Cristina Gomes informa que no período de 26 a 29 de junho ocorrerá o período 
de eleição para escolha da Coordenação do SEPE/RJ, nos níveis locais e estadual. Com a 
palavra, o Presidente deste Conselho faz um balanço do funcionamento das escolas durante a 
paralisação dos caminhoneiros. Relata que 6ª feira, 25/05, o ponto dos servidores foi liberado para 
aqueles impossibilitados de comparecer ao trabalho, e a 2ª feira, 28/05, foi considerado recesso 
escolar. Segundo dados obtidos pela Secretaria Municipal de Educação, nesta data cerca de 87% 
das escolas da rede municipal de ensino funcionam, com uma média de 60% de frequência de 
funcionários e de 40 a 50% de alunos. Relata que foram registradas algumas dificuldades no que 
tange ao fornecimento de alguns gêneros, havendo previsão de que amanhã, 30/05, os 
fornecedores façam a entrega da totalidade das encomendas. A Conselheira Izabel Cristina 
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Gomes questiona se há necessidade de abertura de processos para abono das faltas. Sobre a 
questão, o Presidente deste Conselho esclarece que não há necessidade de abertura de 
processo, cabendo ao diretor da unidade avaliar os casos de ausência de forma individualizada. 
Concluída a fase dos informes, são aprovados, por unanimidade, o Parecer nº 01/2018 que 
“concede prazo de 60 (sessenta) dias para o CENTRO EDUCACIONAL OLIVEIRA MELO sanar 

as irregularidades”, relatado pela Conselheira Maria de Lourdes; a ata da 891ª sessão; o Parecer 

“N” nº 01/2018 que “aprova o funcionamento de escolas bilíngues inglesa, francesa e espanhola, e 
autoriza, em caráter experimental, a escola bilíngue alemã nas Unidades Escolares da Rede 
Pública do Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e dá outras providências”; e a 
Indicação Nº 07/2018 que trata de “fomento ao aprimoramento da formação de professores”. Ao 
término da votação, o Presidente deste Conselho sugere que a Indicação nº 07/2018 seja 
encaminhada à Escola de Formação do Professor Carioca Paulo Freire para conhecimento e 
adoção de providências, no que couber. Ainda com a palavra, o Presidente fala sobre o processo 
para escolha dos Grêmios Estudantis, acrescentando que a posse ocorrerá no âmbito das 
Coordenadorias Regionais de Educação, oportunidade em que e Conselheiro Luiz Otavio Mattos 
sugere a criação de documentário de cada momento, como forma de valorizar o protagonismo 
juvenil. A Conselheira Maria de Nazareth Machado relata que muitas escolas fotografaram e 
filmaram o processo eleitoral, sugerindo que tal material venha a ser utilizado para a criação de tal 
documentário. O Presidente desta Casa comenta sobre a mobilização de um grupo de 
professores para fomentar palestras sobre a gravidez na adolescência, bem como sobre a 
realização dos Jogos Estudantis, com início previsto em 12 de junho do corrente ano. A 
Conselheira Maria de Nazareth Machado relata que a 3ª Coordenadoria Regional de Educação 
teceu diversos elogios sobre o Projeto “Heróis do Tabuleiro”, cujos resultados já indicam maior 
concentração dos alunos. O Presidente deste Conselho fala sobre Projeto “Protagonismo Juvenil”, 
que será desdobrado no projeto “Protagonismo da Família”, que terá por finalidade incentivar a 
participação da família no cotidiano escolar. Pretende, ainda, realizar concursos de redações 
sobre os patronos das escolas. A esse respeito, a Conselheira Ligia Aquino sugere o nome da 
Professora Ana Cristina Minu, que desenvolveu um trabalho de memória denominado “O nome 
que dá nome” havendo realizado o levantamento do nome e história de diversos patronos de 
unidades escolares. O Presidente destaca, também, a parceria com o Jardim Botânico e Museu 
do Amanhã que receberão 2 turmas de escolas da rede por dia. Nessas visitas as turmas terão 
aulas de Botânica e de Ciências, respectivamente. Tal iniciativa promoverá o acesso de 
professores a pequenos cursos. Sobre a iniciativa, a Conselheira Ligia Aquino destaca duas 
instituições que realizam trabalhos análogos, a saber: o Museu da Vida, da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), e o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), que contam com 
Departamentos de Educação. O Conselheiro Afonso Celso Teixeira pergunta quantos ônibus são 
disponibilizados por CRE. O Presidente deste Conselho fala a respeito dos custos para utilização 
do citado transporte e explica que, atualmente, os ônibus são distribuídos de acordo com as 
atividades. A Conselheira Ligia Aquino pede a palavra para informar sobre um professor do 
Colégio de Aplicação da UFRJ que trabalha com um núcleo de física, fora da grade curricular e o 
Presidente desta Casa demonstra interesse no contato, tendo em vista que os resultados em 
Ciências têm se mostrado aquém das expectativas da SME. A Conselheira Marise de Fatima 
Raposo destaca a importância da participação dos responsáveis no espaço escolar, o que poderá 
vir a ser favorecido mediante a participação em palestras, inciativa que vem sendo planejada pela 
Coordenadoria de Supervisão e Gestão Administrativa, responsável pelo trabalho desenvolvido 
junto aos Conselhos Escola Comunidade (CEC). O Presidente destaca a importância dos 
responsáveis estarem integrados à vida escolar dos alunos, aproveitando a oportunidade para 
relatar a experiência vivenciada por uma unidade escolar localizada no bairro de Guaratiba, que 
resultou na diminuição dos conceitos “I”. Finalizando, acrescenta que gostaria de divulgar as 
experiências bem sucedidas nas escolas, contando, para tal, com a ajuda da Multirio. Aborda, 
ainda, a experiência que vem sendo realizada em 91 turmas de 1º ano do Ensino Fundamental, 
composta por apenas 20 alunos e auxílio de estagiário, cuja finalidade consiste na análise dos 
resultados do desempenho escolar em grupamentos formados por quantitativo reduzido de 
crianças. A Conselheira Simone Monteiro fala do Programa “Práticas que Transformam” que 
retrata experiências exitosas no campo da gestão escolar e prática docente. Sobre a questão do 
transporte de crianças para outros espaços, a Conselheira Simone Monteiro sugere que as 
instituições parceiras incluam os gastos quando da elaboração dos projetos. 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, 29 de maio de 2018. 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA 

 11/094.175-7  
Secretária do CME/RJ 


