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Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte,
às 13 horas e 30 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
reuniãodo Conselho Municipal de Educação, onde participaram
os seguintes segmentos: SEMEC, Professores da Rede
Municipal de Ensino, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar e
Secretaria Municipal de Ação Social, a Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer e a Diretora de Saúde
Daiane dos Santos. Giovana deu as boas vindas ao presidente
deste Conselho e a todos os presentes enfatizando a
importância do retorno das aulas presenciais, apresentando em
slides como foi o retorno do 5° ano que iniciou no dia 02 de
agosto. O retorno foi realizado cumprindo o Protocolo de
Segurança das Instituições, como mostrava algumas fotos,
respeitando o distanciamento, o uso do álcool gel individual
dos alunos que estão trazendo de casa, o álcool em gel coletivo
da sala da professora, os materiais de uso diário individual,
entre outros. Também foi apresentada uma tabela
confeccionada pelo Pedagógico onde contém a turma, a
quantidade de alunos em sala, a quantidade de alunos que
retornam, a capacidade por turma, quantos grupos e os dias da
semana de aula, sendo de 2ª à 5ª feira, pois na 6ª feira os
trabalhos são destinados as orientações do Ensino Remoto. Foi
apresentado 3 tabelas, a primeira com uma turma de 5º ano, a
segunda com a Classe especial e a terceira com a EJA. Essa
tabela nos mostra quantos alunos estão indo para a escola e
acompanhar através da Busca Ativa quem não está indo e qual
o motivo já que as famílias assinaram o Termo de Retorno,
assim é acompanhado quem está com algum sintoma gripal ou
de covidtanto de aluno quanto de família. Essas informações
são passadas, quando necessário, para a Secretaria de Saúde.
(segue anexo dos slides). Giovana passou a fala para Viviane
que ao dar boa tarde a todos explicou que enquanto equipe
pedagógica e psicopedagógica desde o dia 02 de agosto com as
equipes indo pessoalmente nas escolas conversando
diretamente com professores e alunos gerou uma grande
preocupação, a social. Os alunos retornaram muito quietos, o
distanciamento, as regras, os limites estão afetando muito eles.
E com isso está sendo enfatizando a importância de trabalhar o
vinculo e a acolhida/escuta sempre, já que nossos alunos estão
vindo de quinze em quinze dias nas escolas. Quanto ao
trabalho pedagógico foi solicitado que os professores
realizassem avaliações diagnosticas internas para verificar o
que os alunos realmente adquiriram no ensino remoto e a partir
de qual ponto o professor precisa retomar com cada aluno,
quais alunos estão com dificuldade na leitura, na escrita, na
interpretação de texto, nas operações. Com relação aos
conteúdos já está sendo pensando na retomada de conteúdos
para o ano que vem. Desde o dia 02 de agosto os técnicos da
Semec estão diretamente nas escolas para trabalhar a teoria e a
pratica juntas. Essa escuta de trabalho com os professores foi
essencial para que agora com o retorno do 3º e 4º ano seja mais
seguro e eficaz. Giovana retomou a fala expicando que na
segunda feira desta semana houve a reunião com a Comissão
de Gerenciamento, Comissão está que trata dos assuntos
relativos ao retorno das aulas presenciais e ensino remoto na
Pandemia. Neste dia foi apresentando a proposta para o retorno
do 3º e 4º ano no dia 13 de setembro. A data 13 de setembro foi
pensada com vários fatores como: organização interna das
escolas em realizarem as pesquisas com as famílias,



organização do transporte escolar e dia 13 é o inicio do 3º
trimestre, iniciando um novo ciclo. Giovana explicou que
sempre é convidada a Secretaria de Saúde em acompanhar
todas as ações que acontecem dentro das escolas, assim a
Diretora de Saúde Daiane iniciou sua fala dando boa tarde a
todos com a noticia que a vacinação está bem evoluída no
município, sendo que em setembro os professores já terão a
segunda dose. Com relação ao quadro epidemiológico que
demonstra o avanço e o retrocesso da doença, em 2020 a média
de atendimento/dia era de 60 e através do avanço da vacinação
em julho caiu para 30 atendimento/dia na Unidade Sentinela.
Relembrando que os cuidados não devem parar. Com relação
ao Protocolo de Biosegurança de retorno das atividades, ele é
revisto sempre que necessário e em caso de dúvidas podem
procurar pela Saúde. Teve uma resolução nova que já está
sendo avaliada para verificar se há a necessidade de rever o
Protocolo do Município. Com relação a terceira dose ainda não
há nada definido, senfdo seguido o Plano Nacional de
Vacinação. Giovana agradeceu a fala da Daiane passando para
a parte pratica, onde Viviane explicou que com relação ao
retorno do 3º e 4º ano todos os professores envolvidos com
essa demanda devem retornar 4 dias presenciais para as aulas e
sua hora atividade nas escolas e na sexta feira é direcionado a
orientações ao ensino remoto. Já os demais professores das
Escolas e dos Cmeis devem estar no mínimo 3 dias presenciais
nas Instituições para ajudar na organização interna. A
professora Edna deu seu depoimento que foi muito bom esse
retorno, a produção em sala de aula é muito mais produtiva.
Está adaptada a rotina de quinze em quinze dias com os alunos.
Está muito confiante. E reforçou com os alunos que o 5° ano
tem uma responsabilidade muito grande de cumprir todos os
protocolos de permanecer na escola e abrir as portas para as
demais turmas. Giovana deu parabéns a professora Edna
passando muita alegria em sua fala e segurança nesse retorno.
Vanderlei disse estar mais tranquilo com o retorno depois de
quinze dias no presencial, os cuidados continuam, mas a
segurança ficou mais forte. Essa pandemia está fazendo refletir
muito, relembrando da importância do vinculo, da escuta do
acolhimento sempre que necessário. Professora Taiana que
representa os professores da área especifica também falou que
está sendo muito bom o retorno, que a devolutiva das crianças
nas atividades aumentou. Professora Rosinete também disse
estar bem feliz com o retorno, que está sendo bem gratificante
tanto para os alunos quanto para os professores. Que os alunos
transmitem muito sentimento de saudades, de gostar do
ambiente e da rotina escolar. O que era muito natural no dia a
dia e que com o ensino remoto percebemos como é importante
o contato, o vínculo, o olhar, o estar presente ao lado dos
alunos. Janete disse estar muito emocionada com essas
devolutivas. Isso é esperança, reiniciar um novo momento em
nossas vidas. Nas idas as escolas, vendo os alunos e as
acolhidas nas escolas com o retorno do 5º ano foi muito
gratificante poder participar deste momento. Muitas angústias
foram sanadas, ainda temos um caminhar, mas com segurança
estamos no caminho. As professoras demonstram muito
dedicação e comprometimento. Janete deu parabéns a todos os
envolvidos, agradecendo todo o trabalho de reinvenção nas
instituições. Giovana agradeceu a todos, estando muito feliz
com esse retorno. Vanderlei também agradeceu a todos os
presentes. Professora Edna perguntou dos serviços gerais que
com o retorno deve ser retomada o numero certo de
profissionais. Giovana disse que conforme o 3º e 4º ano estarão
retomando, essa equipe de profissionais também já está sendo
reavaliada para o retorno, que já foi repassada uma planilha
para a Administração. A conselheira Josiany agradeceu a fala
da professora Edna que engradece e fortalece o trabalho
desenvolvido por todos. Assim com muita alegria pela
devolutiva do retorno do 5º ano e com a proposta de retorno
para o 3º e 4º ano, Giovana finalizou esta reunião. 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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