
 

ATA DA OITAVA REUNIAO POR STREAMMING REALIZADA PELOS 

MEMBROS CONSELHEIROS SISTEMA MEET DE COMUNICAÇÃO. PERÍDO 

DE ANORMALIDADE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CORONAVÍRUS 

COVID 2019- 19h00  

Aos treze dias do mês de agosto, 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: 

leitura constante do Parecer 11/2020 do CNE para nortear as ações; 

deliberação 177/2020 Conselho Estadual, Indicação 188/2020 (alteração no 

Regimento Escolar para incluir o novo Ensino Médio e Aulas Remotas), até 31 

de outubro de 2020. Frase motivadora de Cora Coralina. Apresentação do 

Plano de Retomada do Governo Estadual de São Paulo: premissa central, 

preservar a saúde e vida de todos na escola; apoio complementar aos alunos 

com dificuldades e àqueles que não acessaram atividades remotas por não 

possuírem tecnologia em casa. Que em 07 de agosto a região encontre-se em 

fase amarela para o retorno em 07 de outubro de 2020. Planejamento e 

organização para o retorno. Por que é importante o retorno? Fontes indicam 

que o isolamento afeta significativamente as crianças e os adolescentes 

gerando impacto na saúde mental e no bem estar; estar fora da escola 

aumenta o risco de gravidez precoce, exploração sexual, violência, trabalho 

infantil e outras ameaças. Retorno opcional para 08 de setembro de 2020, 28 

dias na fase regional amarela, realizar processo de escuta à comunidade. 

Reforço e recuperação no retorno opcional: participar do processo de escuta da 

comunidade, os pais devem dar anuência aos filhos, estudantes e profissionais 

no grupo de risco devem manter o isolamento, ficando em casa. Atividades de 

recuperação: tutoria, plantão de dúvidas, laboratório de ciências e informática, 

atividades esportivas, acolhimento, atendimento individualizado, reforço e 



recuperação. Recuperação: foco nas habilidades essenciais de todos os 

componentes curriculares, selecionar o que o aluno ainda deve aprender para 

avançar no ano seguinte, materiais adicionais com atividades de Língua 

Portuguesa, materiais regulares e complementares, material digital para o 

desenvolvimento da competência sociemocional. Apresentação dos insumos 

entregues pelo Governo estadual de São Paulo: máscaras de tecidos, face 

Shields, termômetro a laser, totem de álcool e gel, sabonete líquido, copos 

descartáveis, álcool em gel, papel toalha. Considerações importantes: primeiro 

processo – escuta ativa, documento orientador para a elaboração do Plano de 

Atividades presenciais, retorno opcional 08/09/2020 observando a escuta ativa 

e todos os aspectos (profissionais do grupo de risco, quantidade de 

funcionários, necessidade apresentada pelo profissional da merenda, 

transporte, cuidador, anuência dos pais). Após, foram disponibilizados 

inúmeros documentos para estudo dos colegiados, a fim de construir o Parecer 

sobre o retorno presencial. BIT.LY/PLANORETOMADA2020. Após a 

apresentação do Plano do Governo Estadual, a Presidente solicitou da Exma. 

Sra. Secretária Fernanda de Almeida Barbutto, acompanhamento do Termo de 

Colaboração com o Instituto Zoom, desta cidade de Salto, sob a 

responsabilidade da Comissão responsável da SEME, a fim de enviar relatório 

sobre o atendimento à Rede Municipal, e outros assuntos, devendo apresentar 

a este Conselho o desenvolvimento das ações da conveniada na próxima 

reunião de 27 de agosto de 2020. A presidente solicitou de todos que 

estudassem os materiais sobre o retorno gradual, a fim de elaborar parecer 

sobre o retorno. A presidente também informou sobre o NOVO CURRICULO 

DO ENSINO MÉDIO, 2021 1ª série, 2022 1ª e 2ª séries, 2023 todas as séries. 

Formação básica e 11 itinerários formativos, de acordo com o Projeto de Vida. 

Incluir o EJA. Lei 13.415/17. Após, Secretária de Educação, Fernanda de 

Almeida Barbutto, disse sobre a reunião com o Sr. Rossieli Soares do dia 13 de 

agosto de 2020: que o Secretário é contra o não retorno às aulas, autonomia 

dos municípios (até 35% dos alunos) Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Ensino híbrido e merenda seca (retorno gradual). Promover parcerias com a 

Saúde e Assistência Social, dirigentes municipais falaram de experiências, que 

a Undime não se posicionou em relação ao retorno às aulas, porque cada 

município tem sua própria realidade, que devem cumprir o protocolo, 

importante a Comissão de Gerenciamento nos municípios. O município poderá 

interferir nas escolas particulares em relação ao retorno opcional e gradual das 

aulas. Reunião de Gerenciamento ficou para o dia 19 de agosto de 2020. Após, 

a conselheira Elaine Ziburis levantou a preocupação de alunos que não 

conseguem fazer as atividades por causa da ausência de recursos e moradia 

distante da escola. A conselheira Eliane Vasconcellos solicitou ajustes na 

plataforma a fim de corrigir a digitação de notas que não permitem alterações. 

Ficou assim acordado para a próxima reunião dia 27 de agosto de 2020 – 

19h00: resposta sobre o Instituto Zoom e o acompanhamento do Programa de 

Colaboração/2020, devolutivas da reunião da Comissão de Gerenciamento 



2020, consulta pública aos pais, construção do Parecer pelo presente 

Conselho. A Secretária respondeu ao questionário solicitado pela UNDIME, 

com data até 14/08/2020. 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.  

 

13/08/2020 

 
Rodrigo Lucas de Oliveira_______________________________________  
 
Eliane Carrijo City Vasconcellos__________________________________  
 
Rita de Cássia da Silva Tancredo_________________________________  
 
Adriana Aparecida Francelino de Souza____________________________  
 
Elaine Lourenço Pereira Ziburis___________________________________  
 
Evelize Assunta Padovani Monteiro________________________________  
 
Fernanda Cristina de Almeida Barbutto______________________________ 
 
Débora G. S. Bastos Camargo_______________________________________ 

 


