
 

 
 

ATA N°67. Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezenove horas, realizou-se a 

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

dos Santos. A presidente abriu a reunião agradecendo a participação de todos. A reunião contou 

com a presença dos seguintes conselheiros: Efetivos: Alessandra Gongora dos Santos, Ana Marta 

Dutra Dias de Matos, Ana Paula Azevedo de Oliveira, Cristina Fantana, Danielle Martins Barcellos, 

Eliane Aparecida Santos da Silva e Lívia Neto Teixeira; Suplentes: Gislene Aparecida Oliveira Souza 

e Fabiana Duarte. Prosseguindo, foi feita a leitura da ata anterior que foi por todos aprovada. Dando 

andamento à reunião, a Presidente falou da minuta da Recomendação de retorno às aulas em 2021 

que está sendo elaborada. Explicou para o Colegiado que as Conselheiras Ana Paula Azevedo de 

Oliveira, Alessandra Gongora dos Santos, Eliane Aparecida Santos da Silva reuniram-se 

previamente para estudo de documentações referentes a esse assunto a fim de trazer para esta 

reunião os pontos relevantes, levando em consideração o que os conselheiros já haviam apontado 

na reunião anterior.  Assim foi feita a leitura da minuta para discussão do grupo. Foram 

acrescentados alguns itens não citados na reunião anterior que julgaram ser pertinentes no 

momento, tais como: realizar treinamento, em parceria com a Secretaria de Saúde, com professores, 

coordenadores, gestão, secretaria, alimentação escolar e limpeza; promover pesquisas com os 

profissionais da rede de ensino sobre as ações pensadas para a reabertura das escolas; reorganizar 

o Projeto Político Pedagógico pelas unidades escolares, entendendo que a retomada do PPP é 

fundamental para que todas as mudanças e encaminhamentos necessários sejam incorporados a 

esse documento; garantir ações de apoio aos familiares ou mediadores, para realização de 

atividades remotas para os alunos com necessidades educacionais especiais, enquanto durar a 

situação de pandemia ou o risco de contaminação estiverem em curva descendente; estabelecer 

estratégias para Busca Ativa pelas unidades de ensino; realizar aulas de reforço no contraturno, 

como estratégia de recuperação do currículo, principalmente para os alunos do primeiro segmento do 

Ensino Fundamental, 6º ano e do 9º ano; estabelecer a disponibilização de uma sala e/ou espaço 

reservado para recolhimento de pessoas que apresentarem alterações e/ou sintomas observáveis 

como variação de temperatura, tosse ou outros indicados por autoridades médicas e sanitárias, ao 

longo do período diário de aula. Durante a discussão a Presidente Alessandra reforçou que as 

diretrizes e medidas sensatas garantem os direitos de aprendizagem minimizando assim, os 

impactos da Pandemia. Em relação à sugestão feita pela Conselheira Lívia, na reunião anterior, onde 

argumentou que a Educação Infantil fosse a última a retornar com suas atividades presenciais, este 

Colegiado, porém, não foi favorável, tendo em vista a Recomendação do Conselho Nacional da 

Educação, Parecer CNE/CP 11/2020. Após discussão e estudo da respectiva minuta, os 

Conselheiros presentes aprovaram o documento e o mesmo será enviado para a Secretaria 

Municipal de Educação do município. Em relação à reunião com o Secretário de Obras, juntamente 

com o Secretário de Educação, uma reunião Extraordinária será marcada para que possam 

esclarecer sobre as obras citadas na reunião anterior.  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, vinte de outubro de dois mil e vinte.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


