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ATA DA REUNIÃO REALIZADA PELOS MEMBROS CONSELHEIROS DO 1 

CME ATRAVÉS DO SISTEMA ZOOM DE COMUNICAÇÃO EM PERÍODO DE 2 

ANORMALIDADE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CORONA VÍRUS - 3 

COVID 2019. Aos sete dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte, em 4 

sistema online, disponibilizado pela plataforma ZOOM, reuniram-se para reunião 5 

a pedido da secretaria municipal de educação, Maria Celia Gaspar Risso. Tal 6 

reunião ocorreu de forma interativa, em decorrência do atual sistema pandêmico 7 

que se encontra o mundo, impossibilitando via decreto estadual, a proibição de 8 

aglomeração de pessoas, dado o perigo de contágio. Os membros foram 9 

notificados previamente via rede social como também apresentada a pauta e a 10 

solicitação para sugestões de temas. Foi acordado para a reunião online 07 de 11 

maio de 2020, às 19h00 (dezenove horas). Os materiais de estudos também 12 

foram disponibilizados previamente aos membros conselheiros. Ficou acordado 13 

que no primeiro momento, a secretaria faria uma explanação sobre os impactos 14 

da pandemia nos aspectos: político, econômico, social e educacional. Foram 15 

oferecidos para estudos textos de autores diversos para aprofundamento das 16 

questões. Após a discussão reflexiva pedagógica crítica do contexto, foram 17 

apresentadas as legislações publicadas pela Secretaria de Educação Estadual 18 

de Educação: decretos, resoluções e Indicações também do Conselho Estadual 19 

de Educação. Os referenciais legais foram estudados a fim de que os 20 

conselheiros se apropriem das publicações e alinhem as ações entre sistemas 21 

de ensino no território municipal. No segundo momento, a conselheira  22 

Edeviane faria uma análise da orientação do Núcleo de Cooperação Pedagógica 23 

com os Municípios (NCPM/ SEED- Pr) e NRE de Laranjeiras do Sul e a 24 

apresentação da orientação nº 01 de 22/04/2020 que trata do organizar os 25 

trabalhos tendo em vista as aulas presenciais estarem suspensas por tempo 26 

indeterminado no Município e da preocupação sobre as ações referentes às 27 

atividades remotas e metodologia alternativa nesta situação de anormalidade. 28 

Após a reflexão dos impactos da pandemia, apresentou as dificuldades que os 29 

pais estão encontrando em relação às atividades remotas e o acesso às 30 

atividades. Após, enfatizou sobre a importância do CME dar atenção às 31 

desigualdades. Que a reflexão dos impactos foi muito importante e que as 32 

escolas devem aproveitar o momento para um olhar diferenciado. É preciso fazer 33 

barulho contra as desigualdades e sobre a importância de se reinventar. 34 
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Replanejar e tornar mais significativa a aprendizagem. Apoiando a 35 

ressignificação de um conteúdo voltado para aprendizagem de fato. A Secretaria 36 

Maria Celia disse que será preciso retomar os conteúdos, nem que atrase o 37 

calendário, é preciso retomar o que ficou para trás fez uma explanação das 38 

ações da SEMEC em situação de pandemia: reorganização do calendário, ações 39 

postadas em redes sociais. Falou que a SEMEC está de mãos atadas, que 40 

aguarda o retorno à sala de aula para dar orientações. Após, explanou as 41 

dificuldades encontradas. Dorme-se com uma normativa e acorda com outra. O 42 

momento é de reflexão para a busca da melhor ação. Explicou que até 43 

12/04/2020 os docentes encontram-se em férias ou recessos estes antecipados   44 

e que as atividades remotas iniciariam no dia 13 de abril e foram realizadas pelos 45 

professores das respectivas turmas, para manutenção do elo escola e aluno. 46 

Que não fosse perdido o contexto escolar. Disse que a minoria não tem acesso. 47 

Que a Secretaria não é a favor de atividades remotas e sim aulas presenciais. A 48 

partir de 13/04/2020 os alunos contarão com material impresso. Os pais farão a 49 

retirada nas escolas e aqueles que não forem, a SEMEC irá entregar na 50 

residência, garantindo assim acesso ao material a todos os alunos. Que não é 51 

possível atribuir aos pais a orientação pedagógica e curricular. É papel da escola. 52 

Os professores foram informados que deverão assessorar seus alunos via rede 53 

social, disponibilizando números de WhatsApp para contatos. Se vai dar certo, 54 

somente o tempo dirá. Que nada substitui o professor, mas neste contexto, foi a 55 

forma mais viável de manter estreita a relação professorxalunoxescola.  Também 56 

falou da importância do compromisso ético dos professores para com os alunos, 57 

reinventar, procurar minimizar as perdas dos alunos. Um ano comprometido, 58 

mas não se pode cruzar os braços. Acredita nas atividades impressas que serão 59 

entregues.  Estão sendo tomadas as ações para darem certo. É preciso resolver 60 

o problema dessas aprendizagens o compromisso ético dos docentes em 61 

relação aos alunos deve ser intensificado. Conteúdos novos não são de 62 

responsabilidade dos pais e sim dos professores. A operacionalização será a 63 

seguinte: os pais acompanham pelo WhatsApp, recebem orientação dos 64 

professores e mediam com os filhos. Não existem receitas prontas. Teve o 65 

cuidado para não comprometer as férias do professor de janeiro de 2021. 66 

Antecipou as férias de julho e resguardou a de janeiro. Nada mais a tratar. 67 

Encerrou-se a presente reunião. Eu, Sueli dos santos Cegoski, secretária, digitei 68 
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a presente ata a qual será lida e assinada pelos presentes. Ata aprovada na 69 

Reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Diamante do Sul, 70 

realizada remotamente por meio de vídeo conferência na plataforma ZOOM). 71 

Maria Celia Gaspar Risso _______________________________ 72 

Edeviane Terezinha De Filtro Schuck _______________________________ 73 

Cleonice Eusébio da Rocha Carvalho _______________________________ 74 

Rozeli Aparecida Campanholi _______________________________ 75 

Maicon Andre Icislowsk _______________________________ 76 

Sueli dos Santos Cegoski _______________________________ 77 

Ildice Braun Neri _______________________________ 78 

Jocieli Adami _______________________________ 79 

Soliany do Santos Cegoski de Souza _______________________________ 80 


