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Estância Turística de Salto, 09 de julho de 2020.  

 

 

Ofício CEMUS II nº 07/2020. 

Ref.: Resposta ao Ofício 10/2020 do Conselho Municipal da Educação  

 

 

   A direção do CEMUS II “Maestro Prof. Silvestre Pereira de Oliveira” vem por 

meio deste, atender a solicitação do Conselho Municipal da Educação em relação a 

suspensão do Curso Técnico em Contabilidade neste ano de 2020 respondendo as questões 

formuladas pelo mesmo. 

1) Os alunos tomaram ciência da crise sanitária em 18 de março e foram informados que 

diante da situação as aulas seriam não-presenciais, o que ocorre até a presente data. 

2) Foram informados pela equipe gestora e equipe pedagógica que deveriam cumprir 

atividades remotas orientadas pela equipe docente. 

3) A equipe docente utiliza o WhatsApp para postar as atividades para os alunos. 

4) Há produções de vídeos produzidos pela equipe docente para atingir a população 

estudantil, enviadas pelo WhatsApp.  

5) Os professores utilizam o WhatsApp para o envio das atividades, e estão disposição 

para dúvidas e dificuldades dos alunos. 

6) Os registros das atividades remotas, são feitos através da entrega das apostilas de 

exercícios e pesquisas ( impressas pela Unidade Escolar)e os mesmos são arquivados. 

7) A equipe gestora fez uma busca ativa para atingir todos os alunos. 

8) A equipe gestora acompanha de perto, nos grupos dos alunos e dos professores, o 

processo das atividades remotas, as dificuldades enfrentadas pelos alunos, estimulando 

os mesmo para continuidade do curso. 

9) É incentivar e orientar os alunos a se manterem no curso e enfrentar as dificuldades, 

uma vez que os argumentos apresentados pelos desistentes são: dificuldade em 

assimilar principalmente as matérias técnicas práticas, retorno à escola após muitos 

anos afastados, dificuldades em utilizar as ferramentas tecnológicas, dificuldades no 

acesso à internet devido ao local onde moram, desinteressar pelo curso devido a nova 

prática.  

10) Os horários de trabalho pedagógico coletivo contemplam as discussões destes 

documentos acima referidos 
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11) Os docentes são favoráveis a suspensão do Curso, devido as dificuldades dos alunos 

acompanhares as atividades através das ferramentas tecnológicas, principalmente nas 

disciplinas como Contabilidade Geral, Contabilidade Industrial e Custos, 

Contabilidade Bancária, que são matérias práticas, além de Matemática Financeira e 

Estatística segundo os professores, os alunos já sentem dificuldades em assimilar esses 

conteúdos nas aulas presenciais e ficou maior nessa nova prática. 

    Outras preocupações da equipe docente: é com que bagagem esses alunos sairão este 

ano, para o mercado de trabalho, e, também  com a qualidade do Curso que tem uma tradição 

há mais de quarenta anos, formando profissionais aptos no ramo Contábil. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

Lucia Helena Reis Rodrigues 

RG. 5.772.491 

Diretor de Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Profª.  Evelize Assunta Padovani 

Presidente do Conselho Municipal da Educação 

 


