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Ata 04/2019
Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às sete horas e trinta minutos, na sede do Conselho
Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde – CME/LRV, reuniram-se os membros do colegiado, para
realização de mais uma reunião ordinária do pleno. A presidente, senhora Michelene Rufino Amalio Araújo
de Britto, iniciou agradecendo a presença de todos, justificou a ausência dos conselheiros Silvania Geller,
Moacir Juliani, Flávio Luiz Gardim de Almeida, Fernando Cezar Orlandi, Joice Martinelli Munhak, Jakelyne
Fernanda Martins Coêne, Andreia Pedrassani Ottoni Gugel, Isac Justino Ribeiro, Eliana Aparecida
Gonçalves Simili e Geane Ribeiro Costa. Na sequência, solicitou ao conselheiro Paulo Cesar Angeli que
realizasse a leitura da Ata nº 03/2019, que foi aprovada por unanimidade. Em tempo a presidente deu boasvindas a Assessora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Hosana Caetano, que fará uma
explanação sobre os projetos e programas que a SME que estão sendo desenvolvidos na rede municipal de
no presente ano. Hosana por sua vez agradeceu o convite do colegiado e a oportunidade de apresentar os
trabalhos pedagógicos desenvolvidas pela SME. Dando continuidade, a presidente passou à apresentação
dos informes e matérias de apreciação, dentre os quais houve os seguintes destaques: 1) Recebido convite
da Secretaria de Educação para participar do Processo de licitação para contratação de empresa
especializada para construção da Escola Fundamental Cora Coralina, realizado no dia dezoito de março no
Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal. A presidente destacou que foi a primeira vez que os
Conselhos da Educação foram convidados para participar de um processo licitatório para a construção de
unidade escolar, e que o colegiado foi representado pelo conselheiro José Wanderlei Gonçalves Viana. 2)
Recebido convite juntamente com a ficha de inscrição para participação da VI Conferência Municipal de
Saúde, realizada no dia vinte e sete de março, na Câmara de Vereadores, onde o conselheiro José
Wanderlei Gonçalves Viana também se fez presente representando o CME e sendo eleito delegado para
participar da Conferência Estadual a ser realizada em Cuiabá. 3) realizada reunião da comissão especial
responsável pela da revisão do Regimento Interno do CME, no dia dezoito de março, sendo destacado sobre
o estudo pelo conselheiro Wellington dos Santos Coelho que será importante verificar no regimento alguns
quesitos como: ética, advertências, paridade na composição, bem como se fazer um alinhamento entre
regimento e sua lei de criação lei se necessário, pois muitas vezes algumas ações não estão claras, e
evidenciou a importância da participação dos membros da OAB nesse processo. Já o conselheiro Rannier
Felipe Camilo falou que a lei de criação do CME é antiga e as vezes precisa ser revisada, salientou
importância da independência do conselho, o fato de deixar claro em sua lei que é colegiado apartidário, e
que após um amplo estudo, cabe fazer uma proposta de mudança a ser enviada ao poder legislativo. 4)
realizada reunião da comissão especial responsável pela da revisão da Resolução Normativa 01/2017, no
dia dezenove de março, sendo informado pelo presidente da Câmara, conselheiro Paulo Cesar Angeli que
o estudo da revisão avançou até a definição da estrutura mínima do PPP, sendo deliberado pela Câmara
em fazer um repasse da revisão para os coordenadores pedagógicos da educação infantil das instituições
do Sistema Municipal de Ensino que com relação a revisão dos PPP`s, sendo estabelecido uma parceria
com a SME, que cedeu espaço na formação de coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino
para que essa apresentação foi realizada pela Câmara da Educação Infantil. A conselheira Neide ponderou
que achou muito pertinente esta troca que houve entre o CME e a SME, pois estavam presentes todas as
instituições da rede e as falas foram para o coletivo. A presidente do CME destacou que em decorrência
dessa ação a reunião da CEI no presente mês aconteceu antes da reunião do Pleno. 5) realizada reunião
da comissão especial responsável pela da revisão da Resolução Normativa 03/2019, no dia dezoito de
março. A presidente do colegiado solicitou aos membros da Câmara do Ensino Fundamental presentes se
gostariam de falar sobre a referida revisão, já que a mesma faz parte da Câmara da Educação Infantil e não
acompanhou a reunião, e a presidente da Câmara do Ensino Fundamental não se faz presente no momento,
pois está de atestado médico. Não havendo comentários por parte dos membros da referida Câmara, a
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senhora Michelene destacou sobre a importância de estabelecer a estrutura básica do PPP para as
instituições que ofertam o ensino fundamental, com o intuito de apresentar aos coordenadores das
instituições que ofertam o ensino fundamental, assim, como a CEI já o fez, pois cabe ao colegiado subsidiar
as instituições na revisão dos PPP no que se refere a estrutura e legislação, já as orientações pedagógicas,
ficam a carga da assessoria pedagógica ou da própria instituição de ensino, se tratando da rede privada. A
presidente destacou também que outro ponto a ser considerado, é o atendimento aos alunos com idade
acima de 14 anos, que com a descaracterização do CEJA, a redes municipal e estadual de ensino deverão
atender esses alunos, e que levará a proposta para a comissão de reordenamento de matrículas que o
atendimento seja realizado seguindo os critérios do zoneamento de matrículas, para não sobrecarregar a
rede municipal com alunos nessa faixa etária. Além disso, a SME e o CME estão discutindo a possibilidade
de fazer uma correção de fluxo, pois a intenção não é tirar direitos dos luverdenses, e para isto a estrutura
pedagógica é muito importante. O conselheiro Alessandro questionou sobre o que seria esta recorreção de
fluxo, a presidente então respondeu que é possiblidade de adequar o aluno a sua idade e ano escolar, dando
a ele suporto pedagógico específico para avançar. Concluído os informes e as matérias de apreciação, a
presidente passou a palavra para a Assessora Pedagógica Hosana Caetano, que fez uso do expediente
aberto para realizar a apresentação dos Programas e Projetos da SME. A senhora Hosana agradeceu mais
uma vez pela oportunidade, fez uma breve apresentação pessoal, dizendo que está a treze anos na rede, e
que possivelmente teremos mais encontros como este para debater assuntos referentes a projetos, falou
sobre a missão, visão, valores, objetivos da SME e passou para o quadro geral onde foi observado o número
de alunos matriculados, servidores efetivos, contratados, estagiários, prestadores de serviço, coordenadores
e gestores. Com relação ao número de matriculas, foi mostrado um gráfico com o número de alunos por
unidade escolar, no ano de dois mil e dezenove, com um acréscimo de 2,41% com relação ao ano anterior,
com relação a gestão de pessoas, foi apresentado o quadro geral de servidores, sendo: apoio efetivos –
duzentos e noventa e um, pedagogos – duzentos e oitenta e um, professores de área - cento e nove e
magistério, trinta e cinco, contratados: funcionários de apoio – dezesseis, pedagogos – cento e dezesseis,
professores de área – trinta e três, magistério – vinte e quatro, e os outros correspondem a doze
comissionados e vinte e oito estagiários. Na gestão de pedagógica foram apresentados os resultados do
IDEB nos anos iniciais e finais, investimento pedagógico, aquisição de laboratório móvel, construção de
espaços para oferta de educação em tempo integral, ampliação da unidade escolar Balão Mágico, aquisição
de parquinhos para as unidades escolares, novas salas na creche Menino Jesus, aquisição de livros,
aquisição de brinquedos pedagógicos. Também foi apresentado o Programa Cidade do Conhecimento,
CiteLucas - Núcleo de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional; Formação Continuada dos Professores;
Portal Educacional; Oficina de Programação, onde o despertar para aprendizagem criativa proporcionará
aos alunos a busca de autonomia e do protagonismo. Hosana destacou que dentro deste processo o
professor é apenas mediador da criatividade e da inventividade dos alunos que de forma lúdica e significativa
desenvolvem habilidades e competências através do contato com a linguagem de programação que estimula
o pensar de forma estruturada, organizando ações para fazer o seu protótipo funcionar. A criação de um
espaço de experimentação faz com o que os alunos possam experienciar e vivenciar o erro, durante as
aulas, as crianças serão desafiadas a fazerem os robôs andarem, girarem, chutarem bolas. Os alunos
recebem instruções de programação em um ambiente educativo, aprendendo a criar histórias e jogos
interativos através da programação. Já o Matific é uma relação de atividades online de matemática que
ensina aos alunos a solução de problemas e o pensamento crítico por meio da descoberta. Hosana destacou
que esse ano será realizada a I Olimpíada Municipal de Matemática do Município – OMM, com o objetivo de
estimular e promover o estudo da Matemática, bem como contribuir para a melhoria da Educação Básica
identificando jovens talentos, além da participação na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas – OBMEP. E também será realizada a Olimpíada de Língua Portuguesa – OBA, para o públicoalvo de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental até 9º ano do Ensino Fundamental anos finais. Hosana
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destacou ainda que no presente ano o município sediará a Feira de Ciências do Médio-Norte Matogrossense terá abrangência de 16 municípios. O evento, destinado a alunos dos anos finais do Ensino
Fundamental, do Ensino Médio e do Médio Técnico, será realizado pela Secretaria Municipal de Educação,
em parceria com a UNEMAT, de vinte e sete a vinte e nove de setembro. O conselheiro Wellington falou
sobre a feira de ciências que o evento estará acontecendo no município em setembro, mas que a equipe da
SME já está trabalhando desde agora para que isso ocorra, destacou ainda que temos muitos talentos em
nosso município e que torce para que um talento desse seja descoberto nesse evento, considerando que
teremos aqui vários visitantes vindos de outros lugares, inclusive de fora do Brasil e que para o município é
uma oportunidade de mostrar suas qualidades, o que tem de melhor nesta área. Dando sequência a
apresentação, Hosana seguiu com a apresentação do projeto “Aluno Monitor”, tem por objetivo, implantar a
monitoria entre estudantes e melhorar a qualidade da aprendizagem, e como objetivos específicos - para a
equipe gestora colaborar com a elevação do nível do ensino e a redução da evasão e do insucesso escolar,
já para os professores aproveitar melhor o tempo de aula e colocar a heterogeneidade da sala a favor da
aprendizagem, para os alunos (monitores ou não) e aprofundar a compreensão dos conteúdos e
desenvolver competências de relacionamento pessoal e comunicação. Hosana destacou sobre os alunos
com níveis avançados de aprendizagem, que será criado em parceria com instituições, fundos para que
estes alunos possam se desenvolver ainda mais e possam além de tudo, auxiliar os demais no aprendizado,
serão escolhidos um aluno de português e um aluno de matemática, e está se estudando quais os critérios
para a seleção desses alunos. Hosana também apresentou o projeto de Apoio Pedagógico, denominado
Projeto “ALFA” destinados para os Professores alfabetizadores, de Língua Portuguesa e Matemática, que
resultará em formação continuada, que leve o professor a realizar diagnóstico, e estabelecer objetivos e
metas para cada aluno, tendo uma linha de trabalho e não só uma ação pedagógica. Já o projeto de Língua
Inglesa está sendo desenvolvidos nas escolas com atendimento em tempo integral, com salas ambientes e
profissionais qualificados para o ensino, desenvolvidos nas unidades escolares de primeiro ao quinto anos,
com ampliação da carga horária. No que tange a formação continuada, Hosana destacou que SME está
desenvolvendo uma Política de Formação Continuada através do Plano Municipal de Formação Continuada
dos Profissionais da Educação, Equipe de Formadores, Núcleo de Formação e Parceria com outras redes.
O grupo de monitoramento de formação que será implantado na antiga brinquedoteca, cujo espaço está
sendo adequado. Quanto a esse ponto, a conselheira Mariza questionou a senhora Hosana se a SME está
prevendo nessa política de formação, algo voltado para os monitores. A tal questionamento, a assessora
Hosana respondeu que todos os setores da educação serão contemplados na política de formação.
Continuando, Hosana apresentou o projeto de Monitoramento e Avaliação, denominado como “A Teoria da
Resposta ao Item (TRI)” que qualifica o item de acordo com três parâmetros: a) Poder de discriminação,
que é a capacidade de um item distinguir os estudantes que têm a proficiência requisitada daqueles quem
não a têm; b) Grau de dificuldade; Possibilidade de acerto ao acaso (chute); c) Busca de parcerias para
elaboração de ferramentas de avaliações eficaz (QEduProvas), Assessoramento para elaboração de provas;
provas online; aplicação de avaliações e devolutivas dos resultados em curto prazo; reuniões pedagógicas/
avaliativas para discussão dos resultados e elaboração de Planos de Intervenções Pedagógicas. Hosana
também apresentou os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na Implementação da BNCC, na
construção do documento de Referência Curricular da Rede Municipal, bem como da revisão dos PPP`s,
destacando que esse trabalho está sendo desenvolvido em regime de colaboração com o Conselho
Municipal de Educação. Nesse item, o conselheiro Wellington perguntou se o regimento interno das
instituições também será revisto juntamente com a revisão do PPP. O PPP e o regimento são

documentos q se complementam e que por este motivo observando a necessidade, o Regimento
Interno também será revisto, porém, com orientação jurídica. E encerrou sua apresentação oficial com
a frase: “Queremos um Município que seja democrático, inovador e com igualdade social, onde se possa
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exercitar e proporcionar a plena cidadania para a criança, o jovem, o adulto, a melhor idade, a mulher e o
trabalhador com respeito a diversidade cultural. Construindo, Lucas do Rio Verde com inclusão, democracia,
humanismo e justiça social”. O conselheiro Rannier parabenizou os trabalhos e perguntou se a SME tem
desenvolvido algum projeto sobre saúde emocional da criança. Para tal colocação Hosana salientou que
existem na rede duzentas e cinquenta e quatro crianças com laudo e que a cada dia este número aumenta
mais, que houve um salto muito grande com relação a isto, devemos alinhar com o profissional para trabalhar
isto com a criança, capacitar, mais de que forma fazer isto, Hosana falou que está sendo feito um projeto de
reestruturação, que irá além do AEE, com profissionais como fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes
sociais pois a secretaria conta somente com uma assistente social na educação, mas que precisamos ter
um pouco de paciência pois os tramites para contratação deste pessoal pela educação não pode ser feito,
então trabalharemos em conjunto com a secretaria de saúde do município. O conselheiro Rannier destacou
ainda a possibilidade do município analisar o projeto escola da inteligência de Augusto Cury, e inclusive em
se pensar na possibilidade de desenvolvê-lo numa parceria público-privada. O conselheiro Paulo disse que
em sua instituição trabalha-se com o projeto “Escola da inteligência” e que o mesmo atende não somente
os alunos, mas também suas famílias, e o seu custo é bem acessível. O conselheiro José Wanderlei solicitou
a palavra e disse que este tema deve ser debatido juntamente com a saúde e que acredita que os agentes
de saúde, pois estão em contato direto com as famílias e deveriam fazer estes acompanhamentos. O
conselheiro Wellington disse que em visitas juntamente com o prefeito as instituições de ensino verificaram
esta necessidade e a urgência para resolver este problema, através da retomada do projeto “Anjos da
Escola”, desde que os profissionais desse projeta tendam exclusivamente a demanda escolar. O conselheiro
Tiago destacou que ocorreu um caso em sua instituição de ensino na semana passada e que houve a
necessidade de do atendimento de psicóloga, salientou a necessidade deste profissional, pois a carga recai
sobre a gestão da escola, deixando os professores e toda equipe sem ações para resolver tantos problemas
de ordem emocional e que interfere diretamente na aprendizagem das crianças. Concluída a pauta e não
havendo mais questionamentos dos conselheiros para a assessora Hosana, a presidente agradeceu a
participação da mesma, evidenciando que a SME e CME continuaram no regime de colaboração na revisão
dos documentos que norteiam a educação do Sistema Municipal de Ensino no presente ano. A presidente
informou ainda que devido ao número de comissões especiais com trabalho em andamento e pelo fato da
equipe técnica estar desfalcada, as visitas de inspeção às unidades escolares serão feitas a partir do mês
de maio, solicitando a compreensão de todos. Findando a pauta do dia, a presidente agradeceu a presença
de todos deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo, encerro a presente ata que segue assinada por
mim, Secretária Executiva e a presidente deste colegiado. Estiveram presentes Neide Faixo dos Santos,
Tiago Luiz Moro, Paulo Cesar Angeli, Alessandro Batista Mendes, Vilma Alves dos Santos, Michelene Rufino
Amalio Araújo de Britto, Lucinete da Silva Pereira Dallabrida, Joyce Seawright Rowe, José Wanderlei
Gonçalves Viana, Mariza Remor, Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano, Rannier Felipe Camilo, Izana Néia
Zanardo, Wellington dos Santos Coelho, Fabricia Trindade Campos e Magali Pipper Vianna.
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