
ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E
LAZER 

ATA Nº 008/2021 - CME

 
Aos oitodias do mês de julho 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 a todos os
presentes passando a fala para Vanderlei que deu as boas
vindas devolvendo a fala para Giovana. A Secretária de
Educação iniciou a reunião relembrando que no mês de março
do ano de 2020 iniciamos com a Pandemia e que não
imaginávamos que duraria mais de um ano toda essa pandemia.
O ensino remoto iniciou no dia 04 de maio de 2020, onde foi
necessário muitas adaptações, mas que este ano muitas das
dificuldades encontradas no ano de 2020 foram sanadas agora
em 2021, foi um reeducar, um novo aprendizado para todos,
tanto para os profissionais da educação quanto para os alunos e
seus familiares. Ano passado ainda foi adquirido os EPi’s,
tapetes sanitizantes, máscaras, álcool gel, termômetros, face
shield e máscaras para os alunos, dando a segurança para os
professores e alunos em todas as instituições. No final do ano
de 2020 e início do ano de 2021 foi realizada uma pesquisa de
retorno as aulas,mas próximo ao mês de maio estávamos
passando por um momento de aumento de casos, não sendo
possível esse retorno presencial. O Estado também havia
projetado um retorno no início do ano e foi realizada uma
formação com os motoristas e a Secretaria de Saúde realizou o
Protocolo de Segurança do Transporte Escolar, mas também
não foi o momento do Estado retornar. Já no dia 27 em maio de
2021 foi realizada a Audiência Pública sobre o retorno da volta
as aulas. A maioria dos familiares optaram em aguardar mais
um pouco. Em reuniões com vários segmentos foi decidido que
o retorno ficaria para o próximo semestre, em julho. Na
sequência aconteceu a formação com os profissionais dos
Serviços Gerais, com as temáticas de desinfecção e sanitização
dos ambientes escolares, onde a Secretaria de Saúde direcionou
essa formação em parceria com a Semec. Também foi realizada
a confecção dos Protocolos de Segurança, onde cada instituição
respeitou suas particularidades e dentro deste Protocolo o
retorno gradativo iniciaria com os 5° anos, EJA e Classe
Especial. Vários municípios já anunciaram o retorno gradativo,
como por exemplo Almirante Tamandaré retorno dia 02/08,
Cerro Azul retorno dia 26/07 do 1° ao 5° ano, município de Dr
Ulysses também retorna dia 21/07 do 1° ao 5° ano, Itaperuçu
retorno dia 09/08 do 1° ao 5° ano, Pinhais já retornou em maio
com os 5° anos, Quatro Barras retorna com o 4° ano no dia
23/07 e Rio Branco do Sul retorno 27/07 com 1° ao 5° ano. O
Estado também posicionou o retorno para 21 de julho com o
uso do transporte escolar e para isso precisamos do
levantamento de quantos e quais são os alunos que retornam
para realizar a organização deste retorno. As ações enquanto
Semec e CME foi a construção do Protocolo de Segurança das
Instituições e do Transporte Escolar, a aquisição dos EPI’s, a
reunião com a Comissão do Gerenciamento, a qual acompanha
todas as etapas do retorno as aulas, juntamente com a
Secretaria de Saude, também tivemos reuniões com diretores e
coordenadores hoje pela manhã e amanhã cedo será com os
diretores do Estado e logo depois com os professores do 5°



ano, inglês, produção de texto e área especifica, sendo todos os
professores envolvidos com a turma do 5° ano. Também
estarão presentes os professores da Classe Especial e EJA.O
retorno será neste primeiro momento com o 5° ano, Classe
Especial e EJA e não temos como dar uma projeção para as
demais turmas, precisa ter muita prudência e cautela neste
início, acompanhando todo o processo de retorno do 5° ano e
reorganizando as escolas e o transporte para os demais
retornos. Dependendo do número de alunos, podemos ter
turmas no presencial com até 8 alunos, que é o espaço
adequado para esta turma, como terei turmas com grupos A e
B, onde a turma A fica no hibrido e B no remoto e ainda
turmas com grupos A, B e C, onde turma A vai para escola e B
e C ficam em casa no remoto, depende dessa pesquisa realizada
com os pais e com o numero disponível no transporte escolar.
Giovana finalizou sua fala apresentando uma imagem em
formato de escada, onde cada degrau representa os avanços e
conquistas no ensino remoto, sendo a base a pergunta: Em qual
desses degraus você está hoje? Giovana lembrou do caminhar
de toda a educação, das suspensão das aulas, da validação do
ensino remoto para o Núcleo de Educação, e que cada degrau
era um repensar, ouvir a comunidade escolar e que no dia de
hoje temos a proposta do retorno gradativo para seguir com as
demais turmas. Assim, Giovana perguntou se algum
conselheiro gostaria de falar sobre a pauta de hoje. Vanderlei
retomou a palavra reforçando a importância da vacinação e que
os professores só foram vacinados com a primeira dose,
dizendo ser um pouco precoce neste momento o retorno, mas
que sabe da importância de retornar e com o retorno do 5° ano
é bem viável. E que os cuidados devem ser tomados e
respeitados conforme constam nos Protocolos de Segurança. A
conselheira e professora Taiana perguntou se todos os
professores estarão presentes nas escolas e Giovana explicou
que no momento somente os professores do 5° ano, Classe
Especial e EJAirão os 4 dias presenciais e 1 dia para orientação
ao ensino remoto, os professores de inglês depende da
organização de cada demanda e os demais professores mantém
os 2 dias presenciais e 3 dias remotos.A Secretária também
explicou que se a escola precisar se organizar de uma maneira
diferente colocando mais dias presenciais, a escola tem
autonomia para isso e que a Viviane e os demais Técnicos da
Semec já elaboram uma planilha com os dias presenciais e
remoto dos professores e demais orientações para o retorno, a
qual será apresentado no dia da reunião dos professores.
Rosinete perguntou se tiver uma polêmica em somente os
professores dos 5° anos voltando e os demais ainda não
retornar no presencial e como fica a internet neste momento.
Giovana disse que é um momento bastante delicado, então a
palavra é prudência, começar com cautela e com segurança.
Por isso vamos voltar com uma turma de cada vez e
acompanhar, conforme o Protocolo de Segurança foi
confeccionado por todas as instituições, tendo segurança para
todos. Giovana reforçou que o Conselho Municipal de
Educação pode também ajudar neste sentido quando forem
questionados pelos professores. Com relação ao ensino remoto,
os Técnicos do Pedagógico já elaboraram também um
cronograma respeitando o dia para as orientações do ensino
remoto, ficando o professor 4 dias presenciais e um dia para o
remoto, podendo neste dia estar em casa para as devidas
orientações. Rosinete disse estar a favor do retorno gradativo.
Giovana enfatizou que enquanto Conselho Municipal de
Educação e Semec há uma ótima parceria e até o momento foi
segurado esse retorno, conforme já falado anteriormente, mas
agora é o momento de retomar com cautela e cuidado para
apresentar segurança aos professores e as famílias. A
professora Edna iniciou sua fala dizendo que é professora de 5°
ano e que concorda em voltar gradativamente e que não vê
problemas nos demais professores não voltarem todos os dias
presenciais como o professor do 5° ano. É o momento depensar
na questão da segurança. No ensino remoto a professora Edna
diz estar todos os dias trabalhando, lembrando que os
professores devem estar presentes com os alunos a todo
momento, cumprindo sua carga horária, independentemente do
local do trabalho.Rosinete disse que neste momento é muito



importante ter o apoio de todos os professores.Vanderlei
relatou que a volta às aulas será pela prudência e que ajudará
nos relatos do retorno das aulas de forma segura enquanto
discussões do CME. Giovana havia convidado a Diretora de
Saúde Daiane para participar desta reunião e passou a fala a ela
que abordou sobre a vacina e sobre a coletividade. Daiane
abordou sobre a coletividade e empatia dos colegas em fazer
dar certo este retorno e a vacinação já está em 100% aplicada
aos professores.No município foram disponibilizadas duas
vacinas, a AstraZeneca e a Pfizer. E que estudos na Agência
Americana no Controle de doenças que fala da eficácia da
vacina já na primeira dose, e isso é muito importante em se
levar em consideração. Assim já na primeira dose da
AstraZeneca é de 86% de eficácia e a Pfizer é de 89.7%. A
segunda dose prolonga a imunização e a vacinação não
significa que não pega o vírus, reforçando que os cuidados
devem ser seguidos ainda depois da vacinação.Com relação aos
terceirizados, Daiane disse que já realizaram a reunião com a
Empresa e eles já estão no programa de vacinação, assim como
todos os profissionais da educação e os motoristas. Essas doses
já estão separadas e garantidas a esses profissionais.Giovana
finalizou a reunião agradecendo a todos e que a Secretaria de
Educação e Secretaria de Saúde estão abertas a disposição de
qualquer dúvida e/ou sugestão e que o CME leve a palavra a
todos com a proposta de retorno seguro e gradativo nas escolas,
respeitando as normas da OMS e o Protocolo de Segurança de
cada instituição. Na semana que antecede o retorno das aulas
presenciais e na semana de 02 de agosto, a equipe da Semec
estará passando pelas escolas dando o apoio e as orientações
aos professores. Lembrando que é um voltar diferente, uma
acolhida diferente, repensar nas ações do dia-a-dia. Os
membros do CME foram convidados a estarem nas escolas
neste retorno ajudando neste acolhimento. Araci perguntou se
todos os alunos devem retornar? Giovana explicou que será
feito uma pesquisa com as famílias se querem retornar
presencial ou não. E é a família que tem o poder de decisão e
um termo a assinar. Vanderlei agradeceu a todos e Giovana
também finalizou pedindo que enquanto Conselho andemos
juntos nesta caminhada com segurança e prudência. 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.
 
VIVIANE CRISTINA WANTUKSTAWINSKI
DAIANE DOS SANTOS
GIOVANA MION CASAGRANDE
ANDREA CARLA LIMA CASAGRANDE
ARACI BATISTA FERREIRA MARTINS
CLAUDIA ELIANE PAMPUCH DE OLIVEIRA
EDNA DA COSTA
JACKELINE DE FÁTIMA TORRES DA SILVA
JULIANA MATTOS DE ALMEIDA PIANARO
LUCIMARA SANTOS CARDOSO MENEGUSSO
ROSINETE SANTOS BONFIM PAOLIM
SILVANA CORDEIRO CAMARGOS BARBOSA
TAIANADECHRISTAN MOLINA
VANDERLEI ROXINSKI 

 
Publicado por: 

Gilead Reges Valente Raab 
Código Identificador:AC4B86E1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 10/11/2021. Edição 2387 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/


