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Ata 04/2020 

Aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezesseis horas, reuniram-se 
utilizando as mídias digitais em virtude do isolamento social em combate ao 
Coronavírus (COVID-19), os membros do colegiado para a realização de uma reunião 
ordinária. A presidente do colegiado, após conferência de quórum observou a 
participação de dez segmentos representativos do colegiado. Registrou boas-vindas 
a todos, e fez a prepositiva de que, após cada item da pauta da reunião, que foi 
disponibilizada previamente por e-mail, os conselheiros registrassem sua 
manifestação de aprovação ou não aprovação. A sugestão foi acatada tendo a 
manifestação favorável de todos. Em seguida a presidente registrou que foram 
encaminhados previamente por e-mail e no WhatsApp   todos os documentos que 
serão analisados na presente reunião, sendo eles: 1) A pauta desta reunião; 2) Ata nº 
03/2020 que será aprovada neste dia; 3) Portaria nº 01/UNCME-MT/2020 com os 
encaminhamentos sobre as medidas que serão tomadas com relação ao Coronavírus; 
4) Ofício nº 145/2020/SME solicitando que o colegiado normatize as atividades que 
serão realizadas durante o período de pandemia; 5) Decreto nº 4.667, de 17 de março 
de 2020, com a nova composição do colegiado. Seguindo a pauta do dia, a presidente 
solicitou o posicionamento dos conselheiros em relação a Ata nº 03/2020, a qual foi 
aprovada por unanimidade.  Dando continuidade comunicou que o novo decreto de 
nomeação dos conselheiros já foi assinado pelo prefeito e encaminhado para 
publicação na presente data, ressaltando que o processo atrasou bastante em virtude 
do Poder Executivo estar envolvido nas inúmeras demandas voltadas ao combate da 
pandemia. A presidente destacou ainda que os novos conselheiros já foram 
adicionados ao grupo e estão participando da reunião com direito a voz, sendo eles: 
João Edson de Sousa (Representante do Poder Executivo) e Osmar Cícero da Silva 
(Representante dos Professores). Dando continuidade, a presidente destacou os 
seguintes pontos: 1) Recebimento via e-mail Nota Pública da Diretoria da UNCME/MT; 
2) Recebido Portaria nº 01/UNCME-MT/2020, que dispõe sobre orientações gerais e 
critérios para ações dos Diretores Regionais e Presidentes dos Conselhos Municipais 
de Educação de Mato Grosso – CME/MT, com referência ao acompanhamento do 
combate ao COVID-19; 3) Recebimento de ofício nº 145/2020/SME, solicitando 
autorização do CME sobre o uso de recursos da tecnologia de informação e 
comunicação para organização das atividades complementares de aprendizagem 
extraescolares aos alunos matriculados na rede municipal de ensino considerando a 
situação emergencial e de distanciamento social das pessoas devido as implicações 
da pandemia COVID-19 no fluxo regular do calendário escolar 2020. 4) Recebido via 
e-mail decreto nº 4.667, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção, no 
âmbito da administração pública direta e indireta do município de Lucas do Rio Verde 
- MT, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de Contágio pelo 
Coronavírus, institui o comitê de enfrentamento ao novo COVID-19, e dá outras 
providências. A presidente informou ainda que foi realizada a visita de inspeção na 
EMEIEF Vinícius de Moraes, pois a mesma havia sido notificada no ano passado e no 
início deste, a gestora da instituição solicitou a desativação da oferta da educação 
infantil, sendo instituída uma comissão especial composta pelos conselheiros Lucinete 
da Silva Pereira Dallabrida e José Wanderlei Gonçalves Viana, que analisaram o 
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processo e estiveram in loco fazendo a visita. A presidente solicitou ao conselheiro 
José Wanderlei que falasse sobre a visita. O conselheiro fez um breve relato, 
destacando que esteve presente na última visita à instituição, quando foram 
observadas situações preocupantes, mas que  observou uma mudança significativa 
na escola e que o ambiente está bem melhor no que se refere a organização e limpeza 
e informou que as fotos serão encaminhadas por e-mail para a apreciação de todos e 
manifestou seu voto de relator favorável pelo cancelamento da oferta da educação 
infantil, pois, com o processo de reordenamento de matrículas a instituição passou a 
atender somente as turmas do ensino fundamental. A presidente então agradeceu a 
apresentação do conselheiro e solicitou da plenária suas considerações em relação 
ao processo de desativação para oferta da educação infantil da EMEIEF Vinícius de 
Moraes, sendo que a plenária acompanhou o voto do relator por unanimidade. Dando 
continuidade, a presidente informou que se a reunião tivesse acontecido de maneira 
presencial, teríamos apresentação das verbas destinadas as instituições de ensino, 
que seria realizada pela secretária de educação, professora Cleusa Terezinha 
Marchezan De Marco e Katiane Avansi responsável técnica pelo setor, mas que em 
virtude de tudo que está acontecendo, a apresentação será realizada na próxima 
reunião presencial. Continuando a presidente registrou que estamos vivenciando um 
momento atípico e temos acompanhado os decretos, portarias e notas públicas dos 
órgãos  responsáveis pela educação de âmbito municipal, estadual e nacional, e todos 
eles têm registrado a necessidade de flexibilização dos dias letivos, cumprimento da 
carga horária de 800 horas e reorganização do calendário escolar para cumprir o ano 
letivo de 2020. A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) 
também registrou suas orientações, seguindo as orientações emanadas do Conselho 
Nacional de Educação (CNE), Ministério da Educação (MEC), União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Conselho Estadual de Educação 
(CEE), e destacando a possibilidade de trabalhar com a oferta da educação à distância 
para a educação básica e ensino superior, através das plataformas AVA (Ambiente 
Virtual de Aprendizagem). A presidente destacou ainda o recebimento do ofício 
145/2020 da Secretaria Municipal de Educação (SME) que diante desse cenário, 
solicita do colegiado autorização para fazer uso de recursos da tecnologia de 
informação e comunicação para organização das atividades complementares de 
aprendizagem extraescolares aos alunos matriculados na rede municipal de ensino 
considerando a situação emergencial e de distanciamento social das pessoas devido 
as implicações da pandemia COVID-19 no fluxo regular do calendário escolar 2020, 
bem como, sua regulamentação para oferta das atividades complementares das 
atividades para educação infantil, fase obrigatória e ensino fundamental. O 
conselheiro José Wanderlei manifestou a sua preocupação, questionando se estamos 
preparados para a oferta da educação à distância, e como será o nível aprendizagem 
das crianças, porque em outros municípios não se tem este preparo para a oferta 
desta educação à distância. A presidente então disse que é pertinente a colocação do 
conselheiro, mas que esteve reunida com os gestores das escolas privadas, 
assessoria pedagógica estadual e secretária de educação, para procurar uma 
estratégia de trabalho que possa ser aplicada em todas as redes de ensino, e que 
todas as redes farão uso de plataformas AVA e meios digitais para levar as atividades 
até os educandos, e que no que diz respeito a rede municipal de ensino, essas 
ferramentas estão sendo criadas pelo centro tecnológico da SME, e  para os alunos 
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que não tem acesso à internet a instituição de ensino entrará em contato com os pais 
e/ou responsáveis pelas crianças para retirarem o material de estudo impresso nas 
escolas. Além disso, a SME, irá encaminhar ao colegiado as diretrizes do trabalho que 
será realizado pelas instituições de ensino. A conselheira Patrícia Dominicio comentou 
que houve uma reunião em sua escola e que a partir de segunda-feira a Plataforma 
já estará à disposição para que cada professor possa inserir seu planejamento de aula 
e as atividades que serão encaminhadas para os alunos, as quais chegarão até as 
crianças através de links enviados nos grupos de WhatsApp das turmas. A conselheira 
Izana Néia Zanardo disse as diretrizes do trabalho foram apresentadas aos gestores 
no dia de hoje, para que eles também pudessem contribuir, e que por isto ainda não 
foi enviado ao colegiado. A conselheira Neide Faixo dos Santos ressaltou que foi 
realizada na presente data reunião com a equipe gestora das instituições de ensino 
dos dois segmentos, educação infantil e ensino fundamental em grupos separados, 
onde as diretrizes foram apresentadas enquanto minuta, e esta será concluída com o 
grupo e que neste momento a assessoria pedagógica está finalizando o documento 
para encaminhar para o conselho, se possível ainda no dia de hoje, para análise do 
colegiado. A conselheira Jóice Martinelli Munhak fez sua contribuição destacando que 
participou da reunião da SME com as equipes gestoras das instituições e que 
receberam uma amostra das atividades propostas, dos links e de como os alunos 
receberão as atividades, e das orientações que serão destinadas aos pais e 
responsáveis que não tem acesso aos meios tecnológicos, sendo destacado pela 
conselheira, que a mesma achou bem pertinente as atividades apresentadas pela 
equipe, pois são coloridas e irão despertar o interesse das crianças, e que acredita 
que as crianças não terão dificuldades para concretiza-las, podendo até mesmo  
serem realiza-las no celular. Destacou ainda, que se as famílias se comprometerem 
em contribuir com as atividades, todos terão êxito. Também evidenciou sua 
preocupação como mãe, em ter as crianças muito ociosas no que se refere a 
educação formal, sendo que a proposta apresentada pela SME é muito válida. A 
presidente destacou que tem acompanhado o trabalho da SME, sua preocupação em 
garantir a qualidade da educação, mesmo que a distância, e que o trabalho está sendo 
realizado em tempo recorde, com muita seriedade e competência para fazer chegar 
as atividades com qualidade até crianças e que o momento pede compreensão pois, 
não está sendo fácil para ninguém. O assunto foi amplamente discutido, o conselheiro 
José Wanderlei disse que não é contra, porém, não poderia deixar de registrar sua 
preocupação, e que sabendo que tudo está sendo feito com seriedade, com 
cronograma para as crianças, é aceitável sim, para que as crianças não fiquem sem 
aula durante tanto tempo. A conselheira Jóice Martinelli Munhak destacou a questão 
do acompanhamento, informando que não serão atividades soltas, pois as mesmas 
terão correções, devolutiva, bem como, arquivo das atividades e das orientações que 
serão emitidas aos pais, tudo com bastante seriedade. A conselheira Izana Néia 
Zanardo reforçou, comentando que estamos em um período excepcional e 
emergencial e a SME sempre primou e prima pela qualidade educacional. A 
presidente então propôs, num primeiro momento responder o ofício da SME de forma 
afirmativa para validar as ações que estão sendo tomadas pela SME e instituir uma 
comissão especial para elaborar a normativa para este período de pandemia, e 
solicitou que aos conselheiros(as) se manifestassem. A preposição foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida a plenária deliberou pela composição da comissão especial 
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para elaboração da referida resolução normativa, sendo que as conselheiras Izana 
Néia Zanardo, Jóice Martinelli Munhak, Neide faixo dos Santos e Andréia Pedrassani 
Ottoni Gugel manifestaram disponibilidade em compor a comissão, e a plenária 
aprovou a composição por unanimidade. Concluída a pauta, a presidente agradeceu 
a participação de todos e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo lavro e 
encerro a presente ata que segue assinada por mim, secretária executiva e pela 
presidente do colegiado. Participaram da reunião: Rannier Felipe Camilo, Cléia 
Candida Rodrigues Belmont, Fernando Cezar Orlandi, Paulo Cesar Angeli, 
Alessandro Batista Mendes, Jóice Martinelli Munhak, Osmar Cícero da Silva, Izana 
Néia Zanardo, Wellington dos Santos Coelho, Fabrícia Trindade Campos, Angélica 
Pommer Schwinn, José Wanderlei Gonçalves Viana, Mariza Remor, Zulma Medeiros 
Viola, Andréia Pedrassani Ottoni Gugel, Neide Faixo dos Santos, Silvania Geller, 
Joyce Rowe, Patrícia Duarte Dominício, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto e 
Magali Pipper Vianna.   

 

 


