
 
 

ATA DA REUNIÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião realizada em três dias do mês de dezembro de 2019 do ano de 

dois mil e dezenove na cidade de Salto SP, às dezoito horas, com os membros 

do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, na sala 09 da Secretaria de 

Educação da Estância Turística de Salto. Iniciou-se a presente com os 

agradecimentos da presidente Evelize Assunta Padovani Monteiro. Explicação 

pela mesma aos presentes sobre a representatividade deste colegiado e a 

importância de se analisar o CURRÍCULO OFICIAL DA REDE MUNICIPAL 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO SP para ser avaliado pelos pares. O 

documento vem sendo construído há três anos e deverá ser analisado 

conforme dita a BNCC, já homologada em nível estadual conforme Lei 16 

279/16. Deverá estar em consonância com as competências gerais da BNCC ( 

que são dez). Após a explicitação do objetivo da reunião e a legislação que 

deverá ser citada no presente documento, especialistas da Equipe Pedagógica 

foram convidadas a apresentar o Currículo construído. Após apresentação 

sugestões foram apresentadas pelos colegiados presentes: a) formação 

constante às equipes, b) documento aberto para incorporação de melhorias, c) 

Parcerias com UNCME e UNDIME, d) acompanhamento do Currículo, e) leitura 

de autores contemporâneos que analisam a BNCC, f) criação de grêmios 

estudantes, conforme legislação vigente e composição dos grêmios. Aberto à 

votação os pares votaram à favor da oficialização do Currículo da Rede 



Municipal Ensino Fundamental.  A presidente agradeceu a participação de 

todos. Encerrou-se a presente reunião. Eu (a) Rodrigo Lucas de Oliveira, 

secretário, digitei a presente ata a qual será lida e assinada. 
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