
 

 
 

ATA N°65. Aos dois dias do mês de setembro 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. A presente reunião deveria ter ocorrido no dia vinte e sete de agosto, mas devido 

impedimento por parte da Presidente do Conselho, a mesma precisou ser remarcada para a presente 

data. A Presidente agradeceu pela compreensão referente à mudança na data. Em seguida, abriu a 

reunião, agradecendo a participação de todos. A sessão virtual contou com a presença dos seguintes 

conselheiros: Efetivos: Alessandra Gongora dos Santos, Ana Marta Dutra Dias de Matos, Cristina 

Fantana, Eliane Aparecida Santos da Silva e Lívia Neto Teixeira; Suplentes: Bianca Ribeiro de 

Oliveira Vale, Fabiana Duarte e Gislene Aparecida Oliveira Souza. Prosseguindo, foi feita a leitura da 

ata anterior que foi por todos aprovada. Após, a Presidente fez a leitura do ofício enviado pela 

Secretaria Municipal de Educação em resposta ao Ofício nº 004/2020/CME que solicitava 

informações quanto ao plano de retomada às aulas presenciais no contexto epidemiológico do novo 

Coronavírus (Covid-19). No ofício recebido, o Secretário de Educação coloca que as atividades 

presenciais não retornarão neste ano de 2020. As escolas da rede “manterão as atividades remotas, 

com uso de tecnologias digitais, materiais impressos e uso de plataformas, para que os alunos 

possam ter acesso a comunicação e informações neste período de Pandemia da Covid-19”.    Após a 

leitura, a presidente Alessandra, expressou sua preocupação em relação ao retorno às aulas no 

próximo ano, uma vez que precisa-se pensar na estrutura das escolas, nos cuidados com a higiene, 

entre outros pontos importantes que precisam ser vistos antes dessa retomada às aulas. As 

Conselheiras Gislene e Bianca ressaltaram também a preocupação em relação a essa retomada e a 

importância de se adequar as escolas para que tenham condições de receber os alunos com 

segurança. A presidente colocou que, como órgão deliberativo e fiscalizador, é papel desse 

Conselho provocar o poder público a se preparar para a volta às aulas. Em seguida, a Presidente 

apresentou o rascunho do Ofício que será enviado ao Prefeito e também ao Secretário de Educação. 

No ofício, o Conselho solicita que informe, quais medidas administrativas e pedagógicas o Município 

está desenvolvendo para garantir padrões de qualidades essenciais a todos os estudantes 

submetidos a regimes especiais de ensino que compreendam atividades não presenciais mediadas 

ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação; em relação à carências, como de 

professores para atuar no ensino remoto e de equipamentos tecnológicos e acesso à internet nas 

escolas da rede municipal de ensino, como o município está atuando nesse contexto para suprir 

essas carências; como está a participação das famílias neste processo de ensino-aprendizagem e 

qual o papel do município neste atendimento às famílias; como o município está se organizando em 

relação à estrutura física das escolas municipais em um possível retorno das atividades presenciais. 

Após a leitura, os Conselheiros aprovaram a minuta do documento. As Conselheiras Fabiana e Ana 

Marta, professoras do município, demonstraram preocupação em relação aos alunos que não estão 

acompanhando as atividades, mesmo tendo acesso à internet. A Conselheira Gislene colocou que o 

Conselho Tutelar pode ser acionado nesses casos. As Conselheiras Lívia e Gislene lembraram que 

muitos pais utilizam apenas os dados móveis, o que pode estar dificultando a participação dos 

mesmos. Em relação à contabilização da carga horária das atividades remotas, ainda não se tem 

definição. Quanto ao calendário, a equipe de Supervisão já está se reunindo para reorganização do 



 

 
 

mesmo. A próxima reunião está marcada para o dia vinte e quatro de setembro. A Secretaria 

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

reunidos em sessão virtual. Sem mais para o momento, eu, Eliane Aparecida Santos da Silva, 

registro a presente ata que, após lida e aprovada, segue devidamente datada e assinada. 

Comendador Levy Gasparian, dois de setembro de dois mil e vinte.  

 

 


