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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria Municipal de Educação 
Conselho Municipal de Educação 

 
 

ATA DA 950ª SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, o Conselho 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro (CME) realiza a 950ª sessão, constituindo-se em 

Plenária Pública, presidida pelo vice-presidente, Conselheiro Luiz Otavio Neves Mattos, 

tendo em vista a ausência da Presidente, por motivos profissionais. Presentes os 

Conselheiros Ana Maria Gomes Cezar, Claudia Manuela Ladeira Fernandes, Dorotéa Frota 

de Santana, Lindivalda de Jesus Farias, Luiz Otavio Neves Mattos, Maria de Lourdes 

Albuquerque Tavares, Mariza de Almeida Moreira, Priscila Fernandes de Oliveira, Simone 

Monteiro de Araujo e Virgínia Cecília da Rocha Louzada. Justificada a ausência dos 

Conselheiros Afonso Celso Teixeira e Maria de Fátima Cunha, além do adiamento da 

palestra sobre a Base Curricular da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, 

que acontecerá em data a ser definida, oportunamente. Registre-se, ainda, a presença da 

aluna do curso de pedagogia da UFRJ, Thaís Yunes Pereira. Dando início à fase dos 

informes, a Secretária deste Conselho comunica que enviou, via e-mail, a ata da 949ª 

sessão e informa que foram recebidas 05 inscrições de candidatos que concorrerão à  

Medalha Carioca de Educação, edição 2019. Ainda nesse sentido, a Secretária deste 

Conselho concede a palavra ao Conselheiro Luiz Otávio que faz breve relato sobre a 

primeira reunião da Comissão Especial da Medalha Carioca de Educação/2019, 

acrescentando que a segunda reunião da referida Comissão ocorrerá no dia 01/10 

(próxima 3ª feira). Ainda na fase de informes, a Secretária deste Conselho faz menção ao 

Seminário promovido pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 

Tutela Coletiva de Proteção Educação (CAO Educação) do Ministério Público do Rio de 

Janeiro, intitulado “Como os alunos aprendem? Múltiplos olhares”, a ser realizado no dia 

04 de outubro de 2019, de 8h às 14h, no Teatro Celso Peçanha, localizado à Praça São 

Sebastião s/nº - Três Rios /RJ; ao vestibular CEDERJ (Centro de Educação a Distância do 

Estado do Rio de Janeiro) para o ano de 2020, organizado pela Fundação Centro de 

Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj), cujas inscrições estarão 

abertas no período de 16/09 a 24/10, através do site cecierj.edu.br, sendo oferecidas  

vagas em 17 cursos, na modalidade de Ensino Superior a Distância; e finalmente faz a 

entrega aos Conselheiros  dos ofícios para a abertura de conta corrente no Banco 

Santander aos Conselheiros Lindivalda, Virgínia, Dorotea, Fabiana e Maria José, recém 

nomeados,  comunicando a necessidade de, no ato da abertura, estar de posse de original 

e cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Aproveita a 

oportunidade para convidar os presentes para a Audiência Pública – “Educação Especial e 

Inclusiva na Rede Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, no dia 08/10/2019, às 9h30, no 

Plenário Teotônio Villela da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Franqueada a palavra 

aos presentes a Conselheira Simone Monteiro comenta sobre a Mesa Redonda que 

aconteceu na Escola de Formação do Professor Carioca Paulo Freire, nesta data, sobre a 

temática “Avaliação Externa: tudo o que você gostaria de saber”, onde foi abordada a 

avaliação dos alunos de 5º ano. Nesse sentido, informa que a MULTITIO desenvolveu uma 

série de 10 programas intitulada “Tempo de Estudar”, ligados às disciplinas de Português e 

Matemática, que estão disponíveis no canal 26 da NET e no Portal da Multirio, além do 

“Quiz” Planeta Português e Planeta Matemática. As referidas ações têm como objetivo 

auxiliar no aprendizado de conteúdos que os alunos apresentam maiores dificuldades, 
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sendo, também, um reforço dos conteúdos mais abordados pelo SAEB (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica). Por fim, relata o sucesso do torneio realizado a Escola 

Rivadavia Corrêa, oportunidade em que foi utilizado o Quiz mencionado. Dando 

continuidade aos trabalhos, a ata da 948ª sessão é submetida e aprovada pelo Pleno. A 

seguir, são agendadas as sessões para o mês de outubro nas seguintes datas: 01, 08, 22 

e 29 (sendo a última destinada à Plenária Pública). Com a palavra, a Secretária deste 

Conselho solicita aos presentes que aprovem, em caráter de exceção, que o Parecer da 

Medalha Carioca de Educação/2019 seja avaliado na sessão ordinária de 01/10/2019, o 

que vem a ser concedido. Passe-se, então, à leitura, análise e aprovação do parecer de nº 

10/2019, que “concede prazo de 60 dias ao Jardim Escola O Curumim Ltda. para 

cadastramento do Profissional Especializado em Educação Especial e dá outras 

providências”, cuja relatoria coube à Conselheira Simone Monteiro. Em seguida são 

aprovados, ad referendum, os seguintes pareceres: o de nº 11/2019, que “concede prazo 

de 60 (sessenta) dias para o Centro Educacional Magali S/C, mantenedor do Colégio Cem, 

sanar as irregularidades”; e o de nº 12/2019, que “concede prazo de 60 (sessenta) dias 

para o Jardim Escola Carneirinho Sabido, mantenedor do Jardim Escola  Carneirinho 

Sabido, sanar a irregularidade”, ambos relatados pela Conselheira Simone Monteiro. A 

Secretária deste Conselho pede a palavra e explica que a Câmara de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental passará informes relacionados aos estudos que vêm sendo 

empreendidos sobre educação à distância tendo como base os artigos 8º, 9º e 10 do 

Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Isto posto, passa-se a leitura dos artigos citados 

e a Conselheira Ana Cezar explica que a modalidade a distância será adotada apenas nos 

casos mencionados nesses artigos. O Conselheiro Luiz Otavio sugere a utilização de 

audiências como forma de contribuição, esclarecimento do assunto. A Secretária deste 

Conselho sugere ainda que os serviços do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades 

Escolares - NIAP e das equipes das Coordenadorias Regionais de Educação ligadas ao 

Instituto Municipal Helena Antipoff E/IHA, bem como os Cadernos Pedagógicos possam 

servir de modelo para essa modalidade de educação, exclusivamente, nos casos previstos 

no decreto antes mencionado. A esse respeito, a Conselheira Dorotéa Frota relata sua 

experiência com educação a distância na Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro e 

ressalta a importância do comprometimento de todos os professores envolvidos para o 

sucesso do trabalho. Dentre as questões que levam alunos a se afastarem do contexto 

escolar, destacam-se os eventos de depressão e a importância dessa modalidade de 

ensino para atender aos que estejam passando por esse quadro. 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, 24 de setembro de 2019. 
 
 

MARIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA 
11/094.175-7 

Secretária do CME/RJ 


