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Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, 1 

estiveram reunidos na Sala dos Conselhos, no térreo do prédio anexo a 2 

Secretaria Municipal da Educação (SME) os (as) conselheiros (as): Viviane 3 

Regina Gimenes Cavalcante, Nair Paulino Fujita, Euridéia Ribeiro Assumpção, 4 

Juliano Pereira Passos, Rosebelly Nunes Marques, José Ferreira Matos, 5 

Mariana Simionato Turrioni e a secretária da Sala dos Conselhos Renata Cristina 6 

Fedrigo. Justificaram suas faltas: Regina Helena Machado Santos, Christina 7 

Negro Silva, Klauber José Maecelli, Sueli Helena Fonseca Leopoldino Alves, 8 

Daniela Farto Brugnerotto de Aguiar,Benedita Ivete Brandine de Negreiros, 9 

Solange Prado Castel e Juliana Montebelo Pazeti. Expediente - Verificação de 10 

quórum, aprovação da ata e justificativas de ausências. Verificado a existência 11 

de quórum, a reunião foi iniciada com a presidente Viviane seguindo a Ordem 12 

do Dia: Plano de Ação e Comissões– A presidente fez a leitura do plano de 13 

ação permanente, onde contém as ações do conselho e plano das comissões, 14 

administrativo e relatórios de atividade anuais. Houve também a verificação de 15 

metas do conselho, da realização da Conferência Municipal de Educação, 16 

monitoramento, avaliação e implementação das metas previstas do Plano 17 

Municipal de Educação (PME). Os conselheiros sugeriram implantar formações 18 

para conselheiros escolares do Município, Estado e Particulares - mostrar como 19 

funciona, para que serve e qual a função dos conselheiros. Viviane irá 20 

encaminhar por e-mail a BNCC, sendo um documento norteador, para que seja 21 

realizada a leitura e estudo dos conselheiros subsidiando-os para posteriormente 22 

realizar a análise do Currículo do Município de Piracicaba e homologá-lo. Nas 23 

organizações das ações ficaram definidas: 1. Educação Básica: reunião para 24 

elaboração dos relatórios de visitas realizadas nas escolas, data definida 25 

23/10/2019 às 15 horas e 30 minutos. 2. Ensino profissional e superior: viabilizar 26 

encontros com os responsáveis e/ou coordenadores de cursos, para troca de 27 

ideias sobre os projetos de estágio desenvolvidos, para aproximar e alinhar as 28 

ações das escolas com estagiários e com objetivo de formação. Analisar os 29 

currículos das licenciaturas. Verificar a carga horária dos estágios sendo 400 30 

Horas. Verificar quais as universidades contêm licenciatura (UNIMEP, ESALQ, 31 

UNOPAR, ANHANGUERA, Faculdade Dom Bosco, etc). Roda de conversa na 32 

ESALQ com o tema: Como estão os estágios na Licenciatura? E Práticas 33 

Formativas. Data da ação, início em fevereiro de 2020. 3.  Planejamento, 34 

Legislação e Normas: o grupo da comissão irá se reunir para definir ação e data.  35 

4. Educação Básica: ações de análise dos relatórios de finanças, data definida 36 

23 de outubro de 2019 às 15 horas e 30 minutos. 23º Encontro Estadual de 37 

Conselheiros Municipais - UNCME a presidente convida os conselheiros para 38 

o encontro, o qual tem como tema: Conselhos Municipais de Educação: Agentes 39 

Normativos e propositivos na Educação Infantil, que será realizado nos dias vinte 40 

e nove e trinta de outubro, realizado pela UNCME. Foi ressaltado a importância 41 
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dos conselheiros na participação do encontro. – Informes - Na ocasião, a 42 

conselheira Rosebelly sugeriu um projeto de Saúde e Bem-estar, com objetivo 43 

de qualidade de vida e saúde mental para os professores. A mesma entrará em 44 

contato com o instituto Visão Futuro e com a pessoa responsável pelo projeto. A 45 

presidente convida também para a décima segunda Jornada Pedagógica 46 

realizada nos dias quatorze a dezoito de outubro, ressaltando as palestras, 47 

relatos, oficinas, bem como a apresentação dos relatos das Escolas Municipais. 48 

Para participar e se inscrever, os conselheiros devem entrar em contato com a 49 

secretária do conselho, Renata, enviando o dia e palestra que tem interesse. 50 

Convite para homenagem ao Cidadão Piracicabano Klauber José Maecelli, no 51 

dia 15/10/2019 às 19 horas e 30 minutos. Viviane também comentou sobre a 52 

Campanha da Dengue e a importância de nossa colaboração para divulgação 53 

no município de Piracicaba. Sem mais, Eu, Mariana Simionato Turrioni, registrei 54 

a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim e demais 55 

conselheiros presentes. 56 
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