
 

 
 

ATA N°64. Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 que abriu a reunião, agradecendo a participação de todos os presentes em sessão 

virtual. A reunião virtual contou com a presença dos seguintes conselheiros: Ana Marta Dutra Dias de 

Matos, Ana Paula Azevedo de Oliveira, Bianca Ribeiro de Oliveira Vale, Cristina Fantana, Eliane 

Aparecida Santos da Silva, Fabiana Duarte, Lívia Neto Teixeira, Manoel do Nascimento Rodrigues. 

Prosseguindo, foi feita a leitura da ata anterior que foi por todos aprovada. Em seguida, levou ao 

conhecimento dos Conselheiros os assuntos tratados na reunião virtual com os Conselhos 

Municipais de Educação da Regional Sudoeste I no dia 12 de junho do ano corrente, em que foi 

apresentada a proposta de convênio da UNCME RJ através da Regional Sudoeste I com a UNIRIO 

por intermédio do Professor Drº Leonardo Vilela Decano do departamento de pedagogia, para 

parceira na formação continuada para professores. Nessa reunião, os CMEs presentes concordaram 

com o convênio. A formação, neste momento, contará com a participação dos municípios que fazem 

parte da Regional Sudoeste I UNCME RJ. Está agendada para o dia 30 de junho, às 9 horas, uma 

reunião virtual com o Professor Leonardo Vilela, direcionada aos professores do 6º ao 9º Ano. Na 

reunião foram colocadas as ações que os municípios estão adotando nesse período de suspensão 

das aulas em decorrência da pandemia pelo novo Coronavírus (Covid-19), quais as práticas 

pedagógicas desenvolvidas durante a quarentena e o que pensam para a volta às aulas, as 

estratégias de atendimento aos alunos com relação à higienização, atendimento das turmas, 

transporte escolar, reposição. Em relação a um possível retorno às aulas, esse colegiado acordou da 

necessidade de elaboração de uma Recomendação por parte do Conselho à Secretaria Municipal de 

Educação. Nesse momento, a Conselheira Lívia, também diretora da Creche Municipal Meninos de 

Jesus, colocou da possibilidade de um não retorno da Creche já que não há a obrigatoriedade ou 

retornar somente com os alunos cujos pais trabalham. A Presidente comentou que a Secretaria de 

Educação estará se mobilizando para discutir com a sua equipe, Supervisores do município, 

diretores e representantes do Conselho Municipal sobre a retomada ou não às aulas presenciais 

frente à Covid-19. A Conselheira Ana Paula falou da preocupação em relação ao transporte dos 

alunos nessa retomada às aulas. Sugeriu de se fazer uma regulamentação do transporte, através de 

Decreto do Executivo, para atendimento aos alunos durante o período de pandemia. A Presidente 

disponibilizará alguns documentos referentes aos protocolos de retomada às aulas presenciais para 

estudo dos Conselheiros. A Conselheira Bianca ressaltou da importância desse estudo para que 

esse colegiado não haja precipitadamente. Colocou que é preciso ver com muito cuidado esse 

assunto de retomada às aulas. O Conselheiro Manoel sugeriu de solicitar através de ofício, parecer 

da Secretaria de Saúde, Assistência Social e Conselho Tutelar em relação ao retorno às aulas nesse 

contexto de pandemia. Dada a complexidade do assunto, esse colegiado ressaltou a importância da 

Secretaria Municipal de Educação está articulada com a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social. O Conselho enviará Ofício à Secretaria de Educação solicitando informações quanto ao plano 

de retomada às aulas presenciais no contexto epidemiológico do novo Coronavírus (Covid-19). A 

Secretaria Municipal de Educação enviará o carro com motorista para recolher a assinatura dos 

conselheiros reunidos em sessão virtual. No mês de julho, esse colegiado entrará em recesso, 



 

 
 

retornando com suas atividades no mês de agosto. Sem mais para o momento, eu, Eliane Aparecida 

Santos da Silva, registro a presente ata, que lida e achada conforme, segue devidamente datada e 

assinada. Comendador Levy Gasparian, vinte e cinco de junho de dois mil e vinte.  

 

 

 


