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Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e
dois, às 11 horas, utilizou-se como ferramenta uma
videoconferência através do MEET para a realização da
reunião extraordinária do Conselho Municipal de Educação,
onde participaram os seguintes representantes: SEMEC,
Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino,
APMF, Conselho Tutelar, Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente, Secretaria Municipal de Ação Social, a Diretora
de Controle e Gestão e a Secretária Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer. A Secretária Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer Giovana deu as boas vindas a todos os
presentes apresentando a pauta da reunião de hoje que é sobre a
volta às aulas, a qual agradeceu a presença de todos, iniciando
com a apresentação através de slides anexados nesta ata. O
retorno 100% presencial está marcado para o dia 07 de
fevereiro para as escolas municipais. Para os Cmeis, o retorno
será no dia 07 de fevereiro com o Ensino Remoto e dia 07 de
março com o 100% presencial, devido ao pouco retorno de
estagiários para suprir as vagas e organização de serviços
gerais (Tercerizadas). As escolas no ano de 2020 tiveram o
Ensino Remoto, com atividades impressas, vídeos aulas com a
apresentação do professor em aulas via meet. No ano de 2021
teve o Ensino híbrido, onde as turmas retornaram
gradativamente do 5° ano ao Infantil 4 e neste ano de 2022
inicia-se com o 100% presencial nas escolas. No Cmei não é
interessante retornar com o ensino híbrido devido a adaptação
das crianças, pois estar numa semana e não estar na outra
dificultaria o sentido da adaptação, portanto Cmei continua no
ensino remoto até o dia 06 de março. Lembrando que todas as
medidas de segurança devem ser amplamente divulgadas e
efetivadas dentro das Instituições. Foi realizada reunião com a
pauta da volta as aulas com a Comissão de Gerenciamento na
data de ontem, 01 de fevereiro, em reunião com os diretores e
coordenadores municipais e diretores estaduais que todos os
cuidados devem ser seguidos para que tenhamos um bom
resultado como ano de 2021, onde foram registrados poucos
casos de Covid nas Instituições. Um fator muito importante é a
comunicação, Escolas e Cmeis repassavam suas demandas para
a SEMEC e para a Saúde, que faziam adaptações para melhor
atender os profissionais da educação e os alunos. Houveram
vários momentos de conversas entre as Instituições e
Conselhos sobre a aprendizagem dos alunos que é uma
preocupação bem grande dentro da SEMEC e o retorno
presencial é essencial para todos os alunos. Também foi
realizado um monitoramento de quantos alunos retornaram no
ensino hibrido no ano de 2021, sendo um terço por turma de
alunos que não voltaram para as escolas. Assim 30% dos
alunos desde o ano de 2020 não frequentaram as escolas. E por
que retornar? Foram realizadas várias reuniões com os demais
municípios da área metropolitana sobre esse retorno. Primeiro
ponto é a aprendizagem que está defasada, segundo é o fator
social, das relações com crianças da mesma idade e com os
professores e o terceiro é o emocional que precisa do suporte
que a escola oferece. Giovana apresentou uma pesquisa
nacional realizada entre os dias 13 de agosto e 16 de setembro
de 2021 em todas as regiões do país, realizada pelo Itaú social,
Fundação Lemann, BID e Data Folha, a qual em contato
telefônico com as famílias, 65% dos estudantes tiveram as
escolas abertas com rodizio entre os alunos e desse total 72%
retornaram as aulas presenciais, o que bate com os 70% que
retornaram no nosso município. E quando questionado aos pais
por que retornar, a resposta é com relação a recuperação da
aprendizagem, em especial com as famílias de baixo nível



socioeconômico. Nesta mesma pesquisa foi abordado sobre os
sentimentos dos estudantes após a abertura, com relação a rede
municipal, 91% das crianças se sentiram mais animadas, 92%
mais interessadas e 83% mais otimistas com o futuro.
Analisando o geral que abrange a rede municipal, estadual,
anos iniciais, anos finais e ensino médio, 87% estão se sentindo
mais animados, 85% estão mais interessados pelos estudos,
80% estão mais otimistas com o futuro, 19% estão com
dificuldades de relacionamento com professores ou colegas e
39% estão se sentindo despreparados no que se refere ao
aprendizado para a volta as aulas presenciais. Giovana também
fez uma pesquisa com algumas crianças de 4 a 10 anos para
sentir o que estão pensando através da pergunta: “O que você
mais gosta na escola?” E várias foram as respostas dentre elas
ficou claro que as crianças gostam da escola e das relações que
este ambiente proporciona, abordando as aulas de educação
física, o recreio e as relações de se divertir aprendendo. Com
relação a situação atual, uma temática muito abordada é a
vacinação. No município já foram vacinadas as crianças acima
de 12 anos, as de 11 e 10 anos foram vacinadas no dia de
ontem, e as crianças de 9 e 8 anos serão vacinadas no dia 03 de
fevereiro. Giovana passou a fala para a Diretora Pedagógica da
SEMEC Viviane que abordou a volta às aulas nos municípios
da região metropolitana. Viviane iniciou falando sobre a
importância de realizar as pesquisas com os municípios da
região metropolitana e de forma unanime, até o momento,
todos os municípios retornam com 100% presencial. Esse
retorno já foi discutido também com os grupos de diretores e
coordenadores e a Comissão de Gerenciamento do Ensino
Municipal durante a Pandemia da Covid-19. Com relação ao
Protocolo está sendo discutido diariamente com a Secretaria da
Saúde e assim que finalizado será enviado a todas as
Instituições e a partir dele os diretores tem a autonomia de
confeccionarem seus protocolos de acordo com a realidade de
cada Escola ou Cmei. Giovana reforçou com relação aos
cuidados que constam nos Protocolos, máscara, álcool gel, em
que momento a escola precisa fechar, a desinfecção,
higienização, entre outros. Cada escola terá uma realidade
diferenciada devido seu espaço interno e externo e a
organização deve ser bem registrada já que pode acontecer de
salas fecharem e que precisarão voltar ao remoto e depois
haverá a necessidade de validar quanto ao Núcleo Regional de
Educação todo esse processo. Viviane convidou todos os
presentes para o momento de Estudo e Planejamento, sendo dia
03 no período da tarde com o palestrante Marcos Meier e dia
04 pela manhã com o palestrante Luís Fernando Milleo. Esses
dias serão divididos em dois momentos. No dia 03 o grupo A
estará no Centro de Eventos com as palestras de duração de 1
hora e 30 minutos e o grupo B estará no Ginásio de Esportes
Jarek com a fala da Daiane (Diretora da Saúde), da
fonoaudióloga Simone Messias e dinâmica com o Diego. Após
o intervalo os grupos mudam. E no dia 04 mantém o mesmo
movimento com trocas de grupos, mantendo assim os cuidados
com relação a Pandemia. Será enviado para as Instituições uma
listagem nominal de cada grupo. Também foi solicitado que
cada participante leve sua caneta, seu caderno e sua garrafa de
água. A professora Rosinete perguntou sobre o protocolo se
haverá distanciamento. Giovana explicou que segundo a
resolução do Estado, no ano passado já não havia mais o
distanciamento, portanto para este ano não terá mais o
distanciamento. Rosinete também perguntou sobre o material
dos alunos como ficará. Viviane explicou que cada instituição
tem uma realidade de espaço que vai ser decidido com o grupo
escolar se fica com o material nas salas/escola ou fica com o
aluno, uma sugestão é colocar estes materiais em sacolas/sacos
com o nome dos alunos no momento do recebimento e depois
com tempo o professor ir separando o que for usar, dependendo
da necessidade. A professora Mary Jeninffer perguntou sobre o
recreio. Viviane explicou que também depende da realidade de
cada Instituição devido ao espaço e que já deve estar
contemplado no protocolo de cada Escola/Cmei. A professora
Taiana perguntou sobre a relação dos serviços gerais que está
faltando para realizar toda higienização e se o parquinho estará
liberado. Giovana falou que com relação aos serviços gerais já



foi solicitado e com relação ao parquinho até o momento não,
mas está sendo estudada esta liberação. A professora Edna
falou sobre o material das crianças e explicou que utiliza as
sacolas nominais e dá bem certo, separando apenas o
necessário para os primeiros dias. Viviane disse que os
professores da área específica estarão disponíveis na semana de
07 a 11 de fevereiro para auxiliar na acolhida, no recebimento
das crianças e materiais, nas turmas com maior número de
alunos ou nas salas dos alunos menores, dependendo da
realidade de cada escola. Mary Jeninffer perguntou sobre a
questão dos ônibus. Giovana explicou que também não haverá
distanciamento e que respeita a questão dos 2 km, conforme a
resolução 777 da SEED, do qual a criança que está menos de 2
km não utiliza o transporte. Giovana perguntou se haveria mais
alguma dúvida, agradecendo a todos, pedindo para que
continuem se cuidando e respeitando os Protocolos de
Segurança. Sem mais nada a tratar, eu Viviane Cristina Wantuk
Stawinski, 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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