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Aos cinco dias do mês de outubrodo ano de dois mil e vinte, às
14 horas, 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,Núcleo Regional de Educação Área Norte,
Secretaria Municipal de Saúde, 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
presentesiniciando com a pauta da reunião extraordinária de
hoje que se refere ao Festival Folclórico.Giovana lembrou que
na reunião anterior deste Conselho que se realizou no dia 28 de
setembro, a professora Taiana, vice presidente deste conselho,
relatou que alguns professores haviam se dirigido até ela e
questionado o motivo perguntando o porquê do Festival
Folclórico, ser este ano, no período noturno. Giovana explicou
neste dia que, como essa demanda não havia chego até a
SEMEC, seria colocado em discussão primeiramente com o
Diretor de Cultura Diego e depois seria marcado uma reunião
com a devolutiva deste assunto a este Conselho. Assim, no dia
29 de setembro a SEMECrepassou ao Diego essa demanda e o
mesmo explicou alguns dos motivos para que seja realizado a
noite.O dia 13 de novembro consta em calendário, porém
devido a agenda do Parque de Exposições foi transferido para o
dia 20 de novembro. Como o evento acontecerá em formato
drive in, pensou-se em realizar à noite para um maior conforto
e bem-estar dos envolvidos, em especial, das crianças, pois
durante o dia temos a questão da claridade, sol, calor, entre
outros. Após as explicações e as mesmas serem plausíveis, foi
marcada uma reunião no dia 04 de outubro,às 9 horas com a
presidente Juliana, a vice-presidente Taiana e a SEMEC para
conversar como poderia ser o movimento entre os professores
que não possam participar no dia 20 de novembro à noite.
Giovana e Diego derama sugestão que então se mantenha o dia
13 de novembro, visto que consta em calendário escolar, como
um dia letivo, para esses professores que não puderem
participar no dia 20. Após algumas explicações, Juliana e
Taiana deram o parecer favorável, marcando a reunião de hoje
para repassar a todos os conselheiros. Portanto, no dia de
hoje,Diego reforçou quedevido a pandemia ainda não é
possível realizar o Festival Folclórico no Ginásio de Esportes
como sempre foi realizado com a participação das famílias de
toda Rede Municipal . Precisamos nos adaptar e mudar o local
para um espaço maior e mais arejado. Assim, será realizado em
formato drive-in para unir as famílias, respeitando o
distanciamento que a OMS e os Decretos nos orientam, no
Parque de Exposições Bortolo Casagrande (CTG) de Campo
Magro. Com relação ao horário, se for um dia ensolarado fica
inviável fazer durante o período da tarde devido ao calor, pois
alunos e comunidade estariam dentro de seus carros, sem poder
sair dos seus veículos.Outro motivo é a iluminação utilizada no
evento, a qual não seria viável ser utilizada durante o dia. Por
estes motivos, viu-se a necessidade de realizar à noite. Giovana
enfatizou que a SEMEC sempre está aberta a sugestões, mas
como é um sábado letivo que deve ser cumprido, ofereceu 2
possibilidades para o festival folclórico deste ano. Professores
que não puderem estar no dia 20 de novembro à noite viriam
dia 13 de novembro (manhã). Passou a fala para Viviane que
explicou como seria esse movimento nestes dias específicos,



sendo para o dia 13 de novembro a carga horária seria
cumprida das 8h às 12h, presencialmente nas instituições, com
atividades relacionadas ao Festival Folclórico com meets
(jogos, musicas, atividades lúdicas, entre outras) e as
orientações serão repassadas aos coordenadores pedagógicos
nos próximos dias. No dia 20 de novembro os professores
também cumprem o horário, ainda a ser definido, com a ajuda
interna nas instituições e na participação no Festival. Taiana
falou que tem escolas que já demonstraram a adesão de 100%
de participação no dia 20 de novembro, portanto nestes casos,
não haverá a necessidade de cumprir o dia 13 de novembro,
mas se 1 professor precisar ir no dia 13, então diretora e
coordenadora devem estar presentes nos dois dias, sendo que
para o dia 13 poderá ser criado um banco de horas. Após ouvir
a sugestão, Juliana reforçou que enquanto diretora de Cmei e
Presidente do CME aprova a sugestão, ficando bem viável a
todos os envolvidos. Professora Edna também falou que a
sugestão é perfeita e que na escola João Menegusso Filho
possivelmente terá 50% que vai querer dia 13 e 50% que vai
querer dia 20. Giovana aproveitou os representantes da Saúde,
Ação Social, Conselho Tutelar, APMF e Núcleo para convidar
para o 20° Festival Folclórico. Diego também enfatizou a
importância cultural que integra o Festival, por isso é tão
importante fazer com que ele seja funcional a todas as famílias
e Instituições. O movimento drive-in à noite se tornará mais
rico em detalhes deixando um evento magnífico. Edna reforçou
a importância da arte dentro da Pandemia. Monique perguntou
como será a orientação pedagógica no dia 13 de novembro.
Viviane reforçou que essas orientações já foram repassadas no
inicio desta reunião, mas que serão encaminhadasdiretamente
aos coordenadores.Rosinete somente conseguiu entrar na
reunião no meio das informações, tirando algumas duvidas
com relação ao horário tanto no dia 13 quanto no dia 20 e sobre
o banco de horas. Giovana perguntou se mais algum
conselheiro gostaria de dar sugestão, mas todos de comum
acordo, aprovaram a sugestão oferecida pela Semec, deixando
o dia 13 de novembro nas instituições das 8h às 12h para quem
não puder participar no dia 20 de novembro a partir das 18h.
Com a aprovação do Conselho Municipal de Educação, será
marcada dia 06 de outubro reunião de diretores para repassar
essas informações sobre a aprovação deste Conselho.Juliana
agradeceu a todos os presentes passando a fala para Giovana
que agradeceu as sugestões e a parceria entre Conselho
Municipal de Educação, Instituições e Semec. 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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