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Aosvinte e sete dias do mês de outubrodo ano de dois mil e
vinte um, às 14 horas e 15 minutos, devido a Pandemia da
COVID-19 e seguindo as normas da Organização Mundial da
Saúde que prevê o isolamento social, utilizou-se como
ferramenta uma videoconferênciaatravés do MEET para a
realização da reuniãoextraordinária do Conselho Municipal de
Educação, onde participaram os seguintes representantes:
SEMEC, Profissionais da Educação da Rede Municipal de
Ensino, APMF, Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Ação
Social e a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer.Giovana deu as boas vindas a todos os
presentesapresentando a pauta da reunião de hoje Critérios de
Escolha de Turmas, Retorno infantil 4 e 5 e Fixação de Vagas,
passando a fala para a Presidente deste Conselho Juliana.
Juliana agradeceu a presença de todos, passando a fala para
Janete que iniciou a reunião com os critérios de escolha de
turmas. Janete deu as boas vindas a todos, informando que na
última reunião de diretores que aconteceu no dia 21 de outubro,
foi conversado com os diretores sobre esses critérios e todos
relataram que conforme foi realizado em 2020 foi muito
funcional. No ano passado foi utilizado no Cmei a ficha de
critérios usadas em 2019 e o resultado foi assertivo, já as
escolas ficaram com autonomia de decidir os critérios. Janete
reforçou que o critério tempo de serviço dentro do município é
essencial para a escolha de turmas e que cada Instituição de
Ensino pode ter autonomia em rever esses critérios. Também
foi feito no ano de 2020 que cada professor colocasse duas
opções para a escolha de turma, mas que cada diretora também
conversasse com a professora e o grupo sobre as afinidades.
Assim, Janete sugeriu que os Cmeis utilizassem a ficha de
Critérios de Escolha de Turmas de 2019 confeccionada por este
conselho e escolas ficarem mais abertas devido ao período da
Pandemia, pois há turmas com maiores dificuldades e a
diretora precisa ter esse olhar na organização, assim as escolas
podem utilizar o tempo de serviço no município e demais
critérios que acharem adequados a cada Instituição. Janete
perguntou se algum conselheiro teria alguma colocação e a
professora Leila perguntou se o primeiro critério deve ser
tempo de serviço do município. Janete explicou que esse
critério não precisa ser necessariamente o primeiro critério,
mas deve estar incluso.A professora Mary Jeninffer perguntou
se as escolas podem escolher o que quiserem nesses critérios.
Janete reforçou que é aberto, mas que com relação ao tempo de
serviço deve constar nessa ficha e que as instituições podem
enviar essas fichas de critério primeiro para a SEMEC
verificar. A professora Rosinete perguntou com relação aos
cursos. Viviane respondeu que enquanto município, este ano
não temos a oferta de 100 horas de Pnaic, mas
disponibilizamos 20 horas internas. Os cursos de fora foram
ofertadas de forma ampla a todas as demandas. A professora
Monique perguntou se os cursos ofertados pela SEMEC, como
Formação pela Escola contam como oferta do município e
Janete explicou que sim. Viviane reforçou que cada Instituição
tem a autonomia em criar os critérios. A diretora do
CmeiAnibal e presidente deste Conselho Juliana apresentou os
itens que continham na ficha de 2019: 1) Tempo de serviço na
escola; 2) Tempo de serviço no município; 3) Formação na área
da educação; 4) Formação no município; 5) Formação
acadêmica e fazer a somatória. Em caso de desempate, os
critérios eram: a maior idade e tempo de serviço. Janete
reforçou que o tempo de serviço no município deve ser melhor
analisado do que o tempo de serviço na instituição, porque nas



trocas de instituições, os professores criam experiências
também. Assim, de comum acordo para os Cmeis mantem-se a
ficha de critério de escolha de turmas conforme a tabela de
2020, a qual também será enviada para todas as escolas. E esse
documento será encaminhado a todas as Instituições. Em anexo
segue ficha de critérios de escolha de turmas as Escolas e
Cmeis. Conforme as diretoras forem fechando seus quadros,
deve passar para a SEMEC para aprovação. Janete enviará um
oficio circular com as datas de remoção de vagas que
provavelmente será dia 01 e 02 de dezembro, via protocolo.
Com relação a fixação de vagas será nos dias 09 e 10 de
dezembro. Caso não haja vaga, devido algumas turmas
fecharem devido a diminuição da quantidade de alunos, será
feito uma lista de espera que será publicada. Giovana retomou
sua fala abordando o retorno do Infantil 4 e 5 que acontecerá
no dia 08 de novembro, apresentando uma planilha de intenção
de quantidade de famílias que querem retornar, dando como
exemplo a Escola Municipal do Campo Mercedes Marques dos
Santos com infantil 4 que querem retornar 16 alunos, 3
continuarão no remoto e ainda tem-se 4 famílias que não
responderam. No Infantil 5 terá até o momento, 12 alunos no
hibrido, 5 no remoto e 2 ainda não responderam.Outro exemplo
é a Escola Municipal João Menegusso Filho que teve uma
queda na projeção com o infantil 4 A retornam 07 no hibrido,
14 no remoto, no infantil 4 B 09 no hibrido e 10 no remoto, no
infantil 5 A até o momento retorna 01 no hibrido e 14 no
remoto e no infantil 5 B retornam 3 e continuam no remoto 13.
Viviane falou que pedagogicamente há muita preocupação
devido as dificuldades de aprendizagens que alguns alunos vem
apresentando. Com relação ao infantil 4 e 5 também há muitas
discussões e socializações com relação a adaptação e em
analise dos dados teremos 19 turmas com grupo A e 10 turmas
com grupo A e B. Para os grupos A, a adaptação será mais fácil
porque será iniciado dia 08 de novembro e irá até o final do
ano. Viviane reforçou que pode parecer pouco tempo para
retornar no mês de novembro, mas acompanhando as demais
turmas que retornaram, verificou-se que mesmo poucos dias
fazem muita diferença na vida pessoal e pedagógica dos
alunos. As Técnicas da Semec Lucimara e Silvana
apresentaram slides contendo retorno do 5° ano que foi no dia
02/08, dos quais dos 365 alunos retornaram 248 no hibrido e
117 no remoto. Para o 4° ano, o retorno se deu no dia 13/09,
dos quais dos 472 alunos, retornaram 323 alunos no hibrido e
149 no remoto. Para o 3° ano, o retorno se deu no dia 13/09,
dos quais do 382 alunos retornaram 256 no hibrido e 126 no
remoto. Para o 2° ano, o retorno se deu no dia 18/10, dos quais
dos 314 alunos, retornaram 227 no hibrido e 87 no remoto.
Para o 1° ano, o retorno se deu no dia 18/10, dos quais dos 299
alunos, retornaram 195 no hibrido e 104 no remoto.
Totalizando até o momento 68% no ensino hibrido e 32% no
ensino remoto. A educação infantil 4 e Infantil 5, o retorno será
no dia 08/11. Dentro das ações da SEMEC estão: Avaliação
diagnóstica, simulados para o 5° ano, visitas semanais nas
instituições, orientação e acompanhamento do planejamento do
professor, Busca ativa, entre outros. Viviane retomou a
importância do retorno dentro das Escolas. Estamos retornando
gradativamente com cautela e segurança e dentro deste
Conselho tem-se um representante de cada Instituição que vem
acompanhando a importância deste retorno. Janaina perguntou
com relação a adaptação e será feito uma reunião no dia 05 de
novembro com os professores da educação infantil para
falarmos sobre essa demanda. Leila concordou que a adaptação
para a educação infantil deve ser levada muito a serio. Giovana
e Juliana agradeceram a todos os presentes e ambas se
colocaram a disposição. Sem mais nada a tratar, eu Viviane
Cristina WantukStawinski, designada para secretariar a
reunião, lavrei a presente, que após lida e aprovada será
assinada por mim e todos os presentes.
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