
 

 

 

 

 

ATA DA QUINTA REUNIAO POR STREAMMING REALIZADA PELOS 

MEMBROS CONSELHEIROS SISTEMA MEET DE COMUNICAÇÃO. PERÍDO 

DE ANORMALIDADE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CORONAVÍRUS 

COVID 2019- 19h00 

 

Aos dois dias do mês de julho, do ano de dois mil e vinte, em sistema on line, 

disponibilizado pela plataforma MEET, reuniram-se para reunião a pedido da 

Presidência deste Conselho, Evelize Assunta Padovani. Tal reunião ocorreu de 

forma interativa, em decorrência do atual sistema pandêmico que se encontra o 

mundo, impossibilitando via decreto estadual, a proibição de aglomeração de 

pessoas, dado o perigo de contágio. Os membros foram notificados 

previamente via rede social como também apresentada a pauta e a solicitação 

para sugestões de temas. Iniciou-se a presente com os agradecimentos pela 

presença a todos os membros. Leitura da pauta pela Presidente: a) devolutiva 

do Fórum dos Conselheiros Municipais, promovido pelo UNCME, b) Parecer 

02/2020 – direcionado ao Centro Educacional SESI 125, atendendo aos 

senhores pais. C) Ofício 513/2020 da Secretaria Municipal de Educação sobre 

as orientações às escolas particulares. D) Reunião de Pais da Rede Municipal 

E) Curso Técnico em Contabilidade F) Criação da Comissão Municipal de 

Gerenciamento de Pandemia e indicação de membro do CME para 

participação. Iniciou-se então com a devolução da Presidente sobre o teor 



discutido no CONGRESSO UNCME, entre os dias 22 e 24 de junho de 2020, 

promovido pela União dos Conselheiros Municipais. A Unicef recomenda Busca 

Ativa no retorno gradual das aulas, preocupada com a evasão escolar após 

pandemia. Solicitam que o Conselho Municipal monitore a implementação da 

BNCC na Rede Municipal. Também apresentaram tema importante sobre a 

temática do FUNDEB material este que foi enviado para o Conselho Municipal 

do FUNDEB, sobre a presidência da senhora Harleya Sampaio. Depois foi 

apresentado o Parecer 02/2020 direcionado à escola CENTRO 

EDUCACIONAL SESI 125, a fim de atender aos senhores pais. Foi citado o 

Ofício 513/2020 onde a SEME atende ao pedido deste colegiado para informar 

constantemente as escolas particulares sobre o alinhamento das ações frente à 

Pandemia. No referido ofício pode-se perceber através de cópias de e-mail 

eletrônicos, que as escolas particulares têm recebido as informações 

necessárias de alinhamento. O presente Conselho recebeu da SEME gráficos 

e estatísticas do monitoramento das atividades recebidas dos alunos da Rede 

Municipal elaboradas remotamente. Sobre as reuniões de pais ocorridas entre 

gestores, docentes e pais o resultado foi satisfatório no geral. Os pais gostaram 

do contato para tirar dúvidas e ajudar seus filhos. Foram destacados alguns 

pontos frágeis que precisam de correções: organizar as atividades em casa, 

evitar acúmulo de atividades, famílias sem internet, acompanhamento dos 

vídeos. No geral, os pais elogiaram as reuniões e as ações das escolas, até o 

presente momento. Após, a Presidente convidou a Supervisora da Rede 

Municipal Professora Cláudia Ignês de Almeida Padreca para explanar sobre o 

assunto Curso Técnico em Contabilidade, administrado pela Rede Municipal. A 

conselheira e representante da SEME Eliana Aparecida Martins de Medeiros 

informou que as atividades remotas não estão surtindo efeito para alunos do 

curso técnico. Algumas disciplinas necessitam de atividades práticas, não 

sendo possível oferecer atividades remotas e houve muitas desistências do 

Curso. A SEME solicita um Parecer deste colegiado sobre a continuação e/ou a 

suspensão do curso no segundo semestre de 2020, garantindo em 2021 a 

vaga dos cinquenta três alunos matriculados e abertura de outras vagas a 

candidatos. Os docentes ficariam à disposição da Secretaria Municipal de 

Educação, em formação e construção do Currículo do Curso. A Supervisora de 

Educação da Rede Municipal Cláudia Ignês de Almeida Padreca, ratificou as 



informações dadas pela Conselheira Eliana Aparecida Martins de Medeiros. A 

Presidente Evelize Padovani, disse que levaria o assunto à Diretoria de Ensino 

Região de Itu e ao Conselho Estadual de Educação, dada à relevância do 

assunto. O Secretário do CME Rodrigo Lucas de Oliveira vai levar o assunto 

para o jurídico da UNCME. Colocado o assunto à votação, será encaminhado 

às instâncias mencionadas, assunto que ficará no aguardo até devolutiva. 

Após, foi apresentado o documento postado pela UNDIME (União dos 

Dirigentes Municipais) intitulado “SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DE 

PROTOCOLOS DE RETORNO ÀS AULAS – REDE MUNICIPAL”. Com 

previsão para retorno gradual em 08 de setembro de 2020, a SEME deverá 

constituir COMISSÃO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE PANDEMIA DA 

COVID. A Comissão deverá ser formada pela Educação, Saúde, Assistente 

Social, Fazenda, Profissionais de Educação, Estudantes, Conselho Municipal 

de Educação, Comissões Escolares. Os objetivos serão: manter a comissão 

informada de dados, mobilizar as escolas para o retorno, realizar reuniões, 

ações de acolhimento, reuniões virtuais, acompanhar a entrega de materiais 

específicos para a prevenção, monitorar o cumprimento das mesmas, 

higienização dos transportes e equipamentos, reorganizar a proposta 

pedagógica, construir conhecimentos nas escolas, habilidades, competências e 

ATITUDES), cuidar da saúde socioemocional, preparação para o Ensino 

Híbrido, acervo digital, avaliação diagnóstica inicial, processos de avaliação, 

avaliação e progressão, formação de gestores e profissionais. Para participar 

desta Comissão, o Conselho Municipal de Educação deliberou através de 

votação unânime a senhora Elaine Ziburis, a qual fará parte da presente 

Comissão. A Secretária de Educação de Salto, tomará ciência também através 

de ofício que será enviado por este colegiado. Após, foi indicada pela 

Presidente o nome de Adriana Aparecida Francelino, para assumir a partir 

desta data, a vice-presidência deste Conselho. Aberto para votação, a 

indicação foi eleita por unanimidade. Após, foi aberto para debate e indagações 

dos referidos conselheiros. A conselheira Rita Tancredo perguntou sobre as 

atividades complementares da Rede Municipal. Não são somente Língua 

Portuguesa e Matemática.  A conselheira Marília Conral orientou que as 

atividades complementares deverão ser interdisciplinares. A conselheira Eliane 

Carrijo perguntou sobre as instruções para o teletrabalho, dos profissionais de 



grupo de risco. A Conselheira Eliana informou que o professores do grupo de 

risco continuam em teletrabalho, não podendo serem convocados para 

atividades presenciais, seguindo as Instruções enviadas pela SEME. Vale 

ainda o decreto 83/2020.O conselheiro Rodrigo Lucas de Oliveira questionou 

sobre a reorganização e prorrogação da quarentena e como ficarão as aulas de 

Educação Física, em decorrência da distância de 1,5 m e os 35% do total de 

alunos da escola quando estas aulas tornarem presenciais. Falou também 

sobre a votação na Câmara de Deputados sobre o cumprimento das 800 horas 

e não 200 dias letivos. Conforme MP 934/20 as aulas poderão findar-se em 

novembro/2020. E caso o professor que estiver no grupo de risco queira voltar 

assinando um termo de responsabilidade se é possível. A conselheira Eliana 

respondeu que a SEME já iniciou conversas sobre o planejamento, mas não foi 

definido porque se faz necessário um estudo para definirmos como será o 

retorno em relação as aulas dos especialistas, pois sabemos da importância 

das referidas aulas na vida escolar dos alunos. A SEME está ciente que será 

necessária uma recuperação intensiva no retorno das aulas presenciais. A 

SEME por enquanto vai seguir o calendário escolar já homologado. A 

Conselheira Eliana informou que já foi reorganizado o calendário da EJA, com 

encerramento no dia 29/07/2020, pois a EJA do  Ensino Médio das Escolas 

Estaduais iniciam em 03/08/2020 e o calendário da Educação Infantil e 

Fundamental que está previsto a conclusão do ano letivo em janeiro de 2021 

prevalece, mas as aulas presenciais que estavam prevista para retorno em 

01/07/2020 não acontecerá, sendo necessário uma nova reorganização das 

aulas não presenciais. Estava marcado para iniciar em 01 de Julho o retorno 

das aulas presenciais, porém com o novo plano São Paulo, somente em 08 de 

setembro com 35% da capacidade. Informou também que quanto aos 

professores do grupo de risco que queiram voltar assinando o termo de 

responsabilidade, primeiramente será exigido um atestado médico autorizando 

o retorno. A nossa cidade está em fase vermelha e conforme pronunciamento 

do Governador do Estado deverá em 28 dias encontrar-se na fase amarela 

para início gradual em 08 de setembro de 2020. Já houve reunião na SEME 

sobre os equipamentos de segurança (EPI). Após as discussões, foram 

votados para a próxima reunião de 17 de julho de 2020 os seguintes temas: 1) 

COMISSÃO TÉCNICA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – apresentar 



os avanços e retrocessos das 20 metas (Lei 13015/2014) , 2) 

APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS até data-base de 

30/06/2020 – RECURSOS INVESTIDOS NA EDUCAÇÃO/SALTO/SP. 3) 

DEVOLUTIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS. Nada mais a tratar. Encerrou-se a 

presente. Eu (a) Rodrigo Lucas de Oliveira, Secretário, digitei a presente ata a 

qual será lida e assinada pelos presentes.  
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