
 

 

 

 

 

ATA DA SÉTIMA REUNIAO POR STREAMMING REALIZADA PELOS 

MEMBROS CONSELHEIROS SISTEMA MEET DE COMUNICAÇÃO. PERÍDO 

DE ANORMALIDADE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CORONAVÍRUS 

COVID 2019- 19h00 

 

Aos trinta 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 e-mail 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. Após, foi lida a pauta: texto motivador sob 

autoria de Carlos Drummond de Andrade; devolutiva do Parecer do Conselho 

Municipal de Educação de Salto, sob a cessação do Curso Técnico em 

Contabilidade, em tempos de COVID 19; devolutiva da Representação feita por 

este Conselho ao Ministério Público sobre participação de empresa em 

licitação; palestra proferida pela Infectologia da USP Professora Doutora 

Ângela Freitas – “Saúde e Educação – Interfaces em Tempos de Pandemia”; 

Plano de Retomada Gradual às aulas – Plano de Retorno elaborado pela 



Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Abertura ao debate pelos 

inscritos previamente. Iniciou-se primeiramente com a explanação pela 

Presidente sobre a Palestra da Professora Doutora Angélica. Cenário Mundial 

da pandemia, cenário nacional da pandemia e cenário estadual da pandemia. 

Também foram apresentadas regionais e seus picos de contaminação. 

Impactos sobre o retorno às aulas do ponto de vista científico. Apresentação 

dos principais grupos de risco. Risco do retorno às aulas e a preocupação com 

o protocolo de prevenção que as escolas deverão apresentar. Tratamento e 

prevenção do COVID. Vacinas em produção e pesquisa. Profilaxia (prevenção). 

Princípios básicos de prevenção ao retornar às aulas. Orientação às escolas 

sobre os cuidados que deverão tomar. Educação de São Paulo em números. 

As etapas para a retomada das aulas. Condições para reabertura. Data de 

retorno das atividades presenciais. Protocolos gerais para o retorno. Protocolo 

geral de volta às aulas. Distanciamento social. Higiene Pessoal. Sanitização de 

ambientes. Comunicação com as famílias. Monitoramento. Foco recuperação 

da aprendizagem Acolhimento e prevenção contra abandono e evasão escolar. 

Ações já realizadas pela Rede Estadual e próximos passos. Após, a Exma. 

Sra. Secretária de Educação Sra. Fernanda de Almeida Barbutto explicou aos 

presentes que já recebeu a notificação do Ministério Público para manifestação 

sobre a Representação contra a participação de empresa de transporte, em 

decorrência de ter ocasionados inúmeros transtornos ao público estudantil no 

mês de fevereiro de 2020, tendo a SEME que contratar em caráter de urgência 

outra empresa para a realização. Deverá responder à notificação do Ministério 

Público até 10 de agosto de 2020. Apresentou explicação sobre a cessação do 

Curso de Técnico em Contabilidade. Que a SEME nunca foi a favor da 

cessação do curso, somente acatou solicitação dos docentes do Curso Técnico 

em decorrência dos alunos estarem com dificuldades de aprender em vias 

remotas. A presidente deste Conselho informou o parecer indeferido deste 

colegiado pela cessação do curso, e que conforme a Deliberação 177/2020 os 

docentes devem oferecer todas as possibilidades e ofertas de ensino para os 

alunos aprenderem e recuperarem a aprendizagem. Após, a Secretária falou 

sobre a Comissão de Gerenciamento. Que nesta data de 31 de julho de 2020 

foi publicada a formação da Comissão. Estudos sobre Merenda Escolar, 

Transporte estão sendo feitos por técnicos responsáveis para atender ao 



retorno gradual respeitando os protocolos de prevenção sanitária contra o 

COVID. Que estão aguardando Decreto do Governador de São Paulo. Que 

caberá a esta Comissão a criação de protocolos. Que a Comissão discutirá 

com a Saúde sobre o tema retorno gradual. Que tem conhecimento de outros 

municípios que não farão a adesão ao retorno gradual. Após, a conselheira 

Paula Ourique apresentou um acordo com a Unicamp, uma parceria de 3 anos 

para a realização de cursos, seminários, fóruns com a Unidade Escolar de sua 

propriedade – a Escola Prima. Também estendeu o convite à SEME, e a outros 

que se interessarem nesta parceria pedagógica. Todos os presentes gostariam 

de participar desta parceria, colocando-se ao dispor para a realização dos 

estudos com a Unicamp. Após, o conselheiro Rodrigo parabenizou à SEME 

pela parceria com municípios vizinhos no sentido de estudar as possibilidades 

do retorno gradual às aulas. Solicitou a retirada da pauta CONSULTA 

PÚBLICA aos pais, acreditando que a Comissão de Gerenciamento sobre o 

assunto tem condições de analisar o retorno às aulas ou não. Pauta retirada. 

Falou sobre a preocupação da disciplina Educação Física no retorno gradual: 

máscaras ideais, materiais que sufocam os alunos e distanciamento ideal. 

Após, a Presidente convidou a todos para divulgação do Prêmio Gestão 

Escolar 2020 e sobre o Encontro Estadual Uncme que está acontecendo em 30 

e 31 de julho de 2020. A conselheira Lúcia Orteiro disse que houve pesquisa 

na Escola Estadual Francisco Rigolin e que os pais responderam que não se 

sentem seguros para o retorno às aulas dos seus filhos. Perguntou à Secretária 

sobre o transporte feito por vans particulares. Que deverão seguir os protocolos 

de prevenção com a devida higienização. A presidente solicitou uma reunião 

com os proprietários das Vans particulares para receberem orientação sobre os 

protocolos de prevenção pela SEME. Após os assuntos serem esclarecidos, a 

Presidente encerrou a presente reunião, agradecendo a todos os presentes. 

Marcou para 13 de agosto de 2020 a próxima reunião por streaming onde este 

colegiado deverá dar o Parecer sobre o retorno gradual às aulas no território 

saltense, porém aguarda informações da atualização do plano São Paulo e da 

Comissão de Gerenciamento do COVID19 de Salto. Sugestões de pautas 

poderão ser postadas no grupo do WhatsApp CME até 10 de agosto de 2020.  

A presidente agradeceu à conselheira Adriana Francelino  



 

pela contribuição na presidência em reunião anterior a esta.  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.  

30/07/2020 
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