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Ata 04/2021/CME/LRV  

 

No dia primeiro do mês de abril de dois mil e vinte e um, às sete horas e trinta minutos, 

via Google Meet, reuniram-se os membros do colegiado, para realização da reunião 

ordinária do pleno. A presidente do colegiado, senhora Jóice Martinelli Munhak, iniciou 

agradecendo a participação de todos e justificou a ausência dos conselheiros: Mariza 

Remor, João Edson de Sousa, Tiago Wesley de J. Machado, Vilma Alves dos Santos, 

Eliane Pinheiro Acosta e Vanilza Schimit Franke. Dando continuidade, destacou que 

as atas nº 02/2021/CME/LRV e ata nº 03/2021/CME/LRV a serem aprovadas foram 

encaminhadas via e-mail pessoal de cada um e neste momento se fará a aprovação 

das mesmas. Referente a aprovação das atas, foi questionado, o por que dos 

conselheiros que não estavam presente ter que aprovar, após discussão, pois muitos 

conselheiros não estão sentindo-se a vontade para fazer esta aprovação, pois não 

estavam presentes na reunião e por este motivo não sabem se tudo o que está na ata 

foi o que aconteceu realmente, a presidente informou que nas atas é colocado tudo o 

que acontece realmente na reunião e que estes documentos após aprovação são 

disponibilizados no site e encaminhados para o setor contábil da prefeitura, a 

assessora técnica Michelene explicou que que no regimento interno do conselho está 

escrito que o colegiado presente aprovaria a ata anterior e assim deve ser, visto que 

a presidente já explicou que as atas são documentos públicos e que a 

representatividade do conselho em aprovação é sempre do conselho pleno presente. 

Após a presidente informou que o regimento interno do colegiado está sendo revisado 

e que este item será pontuado para a comissão especial. Com relação a ata nº 

02/2021/CME/LRV, foi aprovada por unanimidade, com relação a ata nº 

03/2021/CME/LRV também foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, a 

presidente sugeriu que não fosse realizada a leitura dos informes, pois a pauta foi 

encaminhada via e-mail para todos os conselheiros, com a ordem de documentos 

recebidos, documentos encaminhados, atividades realizadas, participação em 

eventos e prestação de contas. Seguindo, nas matérias de apreciação, foi 

apresentado os relatórios de visitas de inspeção realizados ao Centro Educacional 
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Piaget, Colégio Cooensino Dois Mil e CIEIEF Nova Geração. A presidente informou 

que a visita no Centro Educacional Piaget foi realizada por ela presidente e pela 

secretária executiva do colegiado Magali Pipper Vianna, e fez a apresentação das 

fotos e descreveu a visita, dizendo que durante a visita foi averiguado que a instituição 

está seguindo a Resolução Normativa 03/2020/CME/LRV, com relação as atividades 

realizadas no decorrer do ano letivo de dois mil e vinte, observou que foi realizado 

reunião de pais pelo zoom, feito orientações com relação as atividades e as aulas e 

o retorno presencial ocorreu em agosto do ano passado, onde algumas famílias 

optaram pelo presencial e outras pelo remoto, foi orientado quanto ao lanche, e 

algumas mães optaram por comprar lanche na cantina, e cada dia é passado de sala 

em sala para pegar o vale e entregar o lanche para a criança, a criança não vai até a 

cantina. As turmas não estão fazendo uso da biblioteca, cada criança tem seu livro e 

material individual, não estão fazendo uso do parque coletivo e nem dos brinquedos 

trazido de casa. No momento da visita foi orientado afixar mais cartazes explicativos 

nos espaços e que os professores reforcem a orientação com os cuidados e 

distanciamento dentro da sala para os alunos da fase de creche e pré-escola, de 

acordo com as demarcações registradas, considerando que as crianças se levantam 

constantemente de seus lugares e as mesas por vezes são deslocadas dos locais 

onde ficam nas demarcações, também foi orientado para rever o espaço físico 

considerando o distanciamento e capacidade disposto legalmente das salas dos 

infantil com mais de vinte alunos, principalmente do infantil V, considerando a 

capacidade das mesmas. Prosseguindo, a presidente Joice solicitou que o vice-

presidente Wellington fizesse a apresentação do relatório de visitas realizado ao 

Colégio Cooensino Dois Mil, observou-se que o infantil III fechou, na fase de creche 

algumas famílias congelaram a matrícula, e agora estão voltando de maneira 

gradativa, o infantil IV e V, os que cancelaram as matrículas e não trouxeram 

declaração de vaga para matricular em outra rede, a instituição avisou o Conselho 

Tutelar por estarem na idade obrigatória.  Os pais retiram as atividades e os materiais 

e após entregam para as crianças. A escola também possui termo de 

responsabilidade assinado pela família sendo facultativo a aula, a plataforma 

proporciona relatório por aluno, disciplina e turma, com gráficos, as aulas acontecem 
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todas na sala de aula, os parques não estão sendo utilizados neste momento, a 

instituição também oferta aulas individualizadas caso a família opte pelo atendimento. 

A única observação repassada foi a solicitação de tampa no lixeiro do lado de fora 

onde as crianças lavam as mãos ao chegarem na escola. No mais, destaca-se que a 

instituição de ensino está organizada segue os protocolos de segurança e as demais 

orientações da Resolução Normativa 03/2020 do CME/LRV. Concluída a 

apresentação a presidente agradeceu a apresentação e passou para a apresentação 

da visita de inspeção realizada no Centro de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Nova Geração. A presidente e o vice-presidente destacaram a necessidade  de 

organizar melhor os materiais pedagógicos, planejamento, documentar mais as 

orientações e as diretrizes e encaminhamentos, fazendo a digitalização por 

amostragem do planejamento para arquivar, pois há um canal próprio da instituição e 

as artes estão lá, a pré-escola utilizou o SKYPE, a escola voltou com aulas presenciais 

a partir de outubro de 2020, o parque está sendo de uso coletivo no período da manhã, 

pois a maioria dos alunos são integrais, o lanche e as demais refeições são ofertados 

pela escola, de maneira coletiva. Também foi elencado a necessidade de 

cumprimento do disposto legal, quanto ao item do distanciamento social, a não 

utilização de parques, uso de materiais comuns, melhorar as orientações com 

cartazes quanto ao uso de álcool gel, lavagem das mãos, distanciamento, pois a faixa 

etária atendida é mais visual. Fazer escalonamento para oferta das refeições se 

continuarem sendo servidas no refeitório, organizar os arquivos digitais e físicos da 

escola. Enquanto Conselho Municipal de Educação, foi orientado a equipe gestora da 

instituição sobre o cumprimento da resolução normativa nº 03/2020/CME/LRV e 

decretos vigentes. Após a apresentação do relatório de visitas, o conselho pleno 

discutiu amplamente as fotos apresentadas, já que esta escola reincide e já foi 

notificada por várias vezes, porém parece que a instituição não acredita em sansões. 

A presidente Joice destacou que conversou com os responsáveis pela vigilância 

sanitária, pois a responsável pela instituição por várias vezes durante a visita 

destacou que algumas ações da escola foram liberadas pela vigilância sanitária, o 

que contraria a legislação vigente, no que se refere ao disposto legal, referente a 

Resolução Normativa 03/2020/CME/LRV revista pelo Conselho Municipal de 
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Educação e homologada no dia trinta e um de março deste ano,  como Resolução 

Normativa 01/2021/CME/LRV-MT, que dispõe sobre as normas a serem adotadas 

pelas instituições pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio 

Verde - MT, enquanto perdurar as orientações sanitárias sobre a situação de 

pandemia pelo COVID-19 (Coronavírus), do calendário escolar e a retomada segura 

das atividades educacionais das instituições do Sistema Municipal de Ensino, 

publicada em cinco de abril do corrente ano. Após ampla discussão, o conselho pleno 

deliberou por solicitar da vigilância sanitária os relatórios de visita realizados a 

instituição, para verificar e comparar quanto as orientações da vigilância e do 

Conselho Municipal de Educação, para amparar nas decisões futuras de Renovação 

de Autorização de Funcionamento da instituição. O conselho pleno também deliberou 

por fazer uma notificação a instituição com prazo de quinze dias para regularização a 

contar do protocolo e após realizar nova visita para comprovar as correções dos itens 

elencados, registrando a certeza de que todos nós estamos comprometidos em 

assegurar o direito das crianças à educação de qualidade e caso continuem com o 

descumprimento da legislação, serão tomadas as devidas providências com a 

instituição. Dando continuidade, nas Matérias de Deliberação, a presidente sugeriu a 

dispensa de coleta de assinatura dos presentes nas listas de presença e atas neste 

período de Pandemia, somente assinam as atas a presidente, o vice-presidente e a 

equipe técnica. A sugestão foi aprovada por unanimidade pelo conselho pleno. 

Concluída a pauta a presidente agradeceu a participação de todos e deu por 

encerrada a reunião. Nada mais havendo, encerro a presente ata que segue assinada 

por mim, Secretária Executiva, a assessora técnica, a presidente e o vice-presidente 

do colegiado. Participaram da reunião: Fabrícia Trindade Campos, Jóice Martinelli 

Munhak, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, Magali Pipper Vianna, Hosana 

Auxiliadora Teixeira Caetano, Zulma Medeiros Viola, Luciana de Souza Bauer, 

Wellington dos Santos Coelho, Isac Justino Ribeiro, Marcia Bottin Barbosa, Maria 

Vitória Vicensoti, Claudia Maria Pereira de Souza e Cristiani Dias de Oliveira Lima. 


