
 

 
 

ATA N°63. Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezoito horas, realizou-se a 

reunião ordinária do CME, por meio remoto, sendo presidida pela presidente Alessandra Gongora 

dos Santos, tendo como objetivo deliberar sobre os critérios para as atividades não presenciais do 

sistema educacional do município, em caráter excepcional, durante o período em que permanecer a 

indicação de isolamento social, em face da necessidade de prevenção e combate ao COVID-19. A 

reunião virtual contou com a presença dos seguintes conselheiros: Ana Marta Dutra Dias de Matos, 

Bianca Ribeiro de Oliveira Vale, Carla Diniz Soares Gumieri, Cristina Fantana, Danielle Martins 

Barcellos, Eliane Aparecida Santos da Silva, Fabiana Duarte, Gislene Aparecida Oliveira Souza, Lívia 

Neto Teixeira, Manoel do Nascimento Rodrigues, Paulo André Gomes Pereira Braz e Rosana dos 

Santos de Oliveira Araújo. Iniciada a sessão, a presidente fez uso da palavra para esclarecer que 

adotou a iniciativa de realizar esta reunião com a finalidade de oportunizar aos conselheiros a 

discussão acerca das atividades escolares domiciliares, tendo em vista que tal estratégia já está em 

curso, por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, destacando que o Caderno de Atividades 

Complementares oferecido aos alunos vem ao encontro das demandas dos responsáveis, de forma a 

permitir que as famílias possam colaborar durante o período de afastamento, com finalidade da 

manutenção dos vínculos afetivos, sociais e culturais, entendendo que compete a este colegiado 

fixar critérios básicos que orientem tais práticas. Para facilitar o estudo, foi elaborado um documento-

base, tendo sido enviado aos membros do Conselho, via whatsApp, na data em que foram 

informados da realização da presente reunião, para apreciação prévia. Isto posto, passou-se para a 

discussão do documento-base. Após estudo da respectiva minuta da deliberação, os conselheiros 

presentes a aprovaram, por unanimidade. A Secretaria Municipal de Educação enviará o carro com 

motorista para recolher a assinatura dos conselheirosreunidos em sessão virtual.Sem mais para o 

momento, eu, Eliane Aparecida Santos da Silva, registro a presente ata que segue devidamente 

datada e assinada. Comendador Levy Gasparian, vinte e seis de maio de dois mil e vinte.  

 

 

 


