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Centro-Guaratinga-BA
PARECER CP/CME Nº 001/ 2022
Interessado(a): Secretaria Municipal de Educação de Guaratinga-BA
Assunto: Normas Complementares que instituem o Referencial Curricular da Rede Municipal de
Ensino de Guaratinga-BA, com fundamento na Base Nacional Comum Curricular da Educação
Infantil.
Relator(a): sem relator
Aprovado pelo plenário em: 12/07/2022
Processo(s) nº(s): 001/2022
I – RELATÓRIO
Preâmbulo
A Secretaria Municipal de Educação de Guaratinga-Bahia encaminhou a este Conselho
Municipal de Educação, em 17 de novembro de 2020, o Documento Curricular Referencial de
Guaratinga - DCRG, submetendo-o à apreciação deste Egrégio Conselho para analise e expedição do
competente parecer.
Tendo em vista que o documento em análise se configura como um instrumento de ordem
normativa, sendo esta, uma das atribuições deste Conselho, não devendo este se furtar de suas
atribuições, as quais devem ser realizadas com muito esmero, este Conselho passa a analisar o
competente documento, trazendo suas contribuições nos termos e modos a seguir.
II - APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
O Conselho Pleno do Conselho Municipal de Educação – CP/CME, reunido de forma presencial
em Reunião Ordinária realizada no dia 13 de julho de 2022, de posse do Documento Curricular
Referencial de Guaratinga - DCRG, e tendo em vista que o município de Guaratinga não tem Lei
Municipal constituindo o Sistema Municipal de Educação, permanecendo este ainda como “Rede
Municipal de Ensino”, o que restringe a atuação deste Conselho, podendo, nesse caso, analisar tão
somente o que concerne à Educação Infantil - DCRG/EI, cabendo ao Conselho Estadual de Educação
analisar o documento nas demais etapas e modalidades, portanto, traz a seguinte análise.
1. Do mérito
Da análise dos documentos acostados, verificou-se que a Secretaria Municipal de Educação
realizou, por intermédio de sua Rede Municipal de Ensino, estudos da Base Nacional Comum
Curricular – BNCC, objetivando criar o seu Referencial Curricular, de forma participativa, constituído
grupos de estudos concentrados em diferentes eixos curriculares, vindo a criar uma primeira versão
do DCRG.
Verifica-se ainda que foi instituída uma Comissão de Governança, a qual, após concluída a
primeira versão do DCRG, submeteu-o ao crivo do público, convocando a população escolar para
uma consulta pública no período de 02 a 06 de novembro de 2020, apresentando relatório sintético da
consulta realizada. Tal ação caracteriza-se como um ato democrático, o qual deve subsistir em todos
os atos educacionais, visando a participação da comunidade escolar e a disseminação dos documentos
normativos para conhecimento de todos.
Nesse sentido, e debruçando sobre a Educação Infantil, observa-se que o DCRG/EI, discorre
sobre as transversalidades fundantes presentes e implicadas nos atos de currículo, como a concepção
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de infância, cuidado, interação, ludicidade e formação, contemplando também as transversalidades
das competências da Base, no que menciona as dez competências gerais da última versão da BNCC.
São apresentados os campos de experiência, conforme proposto nas Diretrizes Curriculares para
a Educação Infantil, que centra a experiência da criança como ser que age, cria e produz cultura. O
eixo dos campos de experiência, juntamente com o eixo dos direitos de aprendizagem, acima
mencionados, constituem o enfoque da BNCC na etapa da Educação Infantil.
De modo distinto ao já observado para os direitos de aprendizagem, nos campos de experiência,
o Documento discorre sobre: O eu, o outro, o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores
e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações.
Por fim, o organizador curricular é apresentado em quadros síntese que se dispõem por campos
de experiência, com expectativas de aprendizagem e desenvolvimento (na BNCC são objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento) situados por faixas etárias, com orientações metodológicas e sob
as transversalidades fundantes e as transversalidades relacionadas com as competências.
É o Parecer.
III – DELIBERAÇÃO DO CONSELHO PLENO/CME
O Conselho Pleno do CME de Guaratinga-BA, após análise do Documento Curricular
Referencial de Guaratinga – DCRG/EI, em reunião realizada no dia 13/07/2022, de forma presencial,
no Auditório da APLB Sindicato – Núcleo Garça Branca, após análise do citado documento, por voto
unânime dos membros presentes, RESOLVE Homologar o Documento Curricular Referencial de
Guaratinga – DCRG/EI em todos os seus termos, requerendo, de pronto, a sua inserção na Plataforma
caeed digital, com o devido encaminhamento para a sua publicação no Diário Oficial do Município
e posterior distribuição às unidades escolares para a sua execução.

Guaratinga-BA, 13 de julho de 2022.

PAULO GALDINO MARES
Presidente do Conselho Municipal de Educação

MEMBROS PRESENTES
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL DA ÁREA DA EDUCAÇÃO:
Paula Alves Lacerda Dantas- Suplente
Marilea Gregório da Silva Santos – Suplente
REPRESENTANTES DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSNO PARTICULARES:
a) Marlene Francisco dos Santos Gobira -Titular
REPRESENTANTES DO NET/27 NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO:
Consepion Dias Costa -Titular
Camilly Coelho Silva – Suplente
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V. REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO
MUNICIPAL:
Gilson Pereira da Paixão -Titular
REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES:
Aline Santos Pereira Souza – Suplente
REPRESENTANTES DAS IGREJAS (Evangélicas ou Católicas):
Izaias Domingues Marques -Titular
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL:
Geiziane Viana Miranda – Suplente
REPRESENTANTES DOS DIRIGENTES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO:
Lucicleia Souza dos Santos -Titular
Maria da Pena Almeida Santos – Suplente
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:
Luan Barros de Oliveira -Titular
Ana Paula Nogueira Novaes – Suplente

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QUNGM0JFMJAYOEUXRKI4N0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

