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Ata 07/2020
Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, às sete horas e trinta minutos, na
sede do Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, reuniram-se os
membros do colegiado para realização de mais uma reunião ordinária do pleno. A
presidente, senhora Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, iniciou agradecendo a
presença de todos e justificou a ausência do conselheiro Isac Justino Ribeiro e José
Wanderley Gonçalves Viana e destacou que os documentos a serem apreciados e
deliberados pela presente plenário foram encaminhados previamente por e-mails de
modo a evitar que o manuseio dos referidos papéis, respeitando os protocolos
necessários ao combate do Covid-19. Em seguida a presidente colocou a Ata 06/2020
para apreciação da plenária, sendo a mesma foi aprovada por unanimidade. Na
sequência a presidente solicitou dispensa da leitura dos informes, considerando que
os mesmos estão sendo realizado semanalmente, através do grupo de WhatsApp e
via e-mail. A sugestão igualmente foi acatada pelos presentes por unanimidade.
Dando continuidade, na matéria de apreciação, a presidente informou que os
conselheiros João Edson de Sousa e Neide Faixo dos Santos, representantes da
Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação irão realizar a
apresentação da proposta do calendário escolar 2020 já reestruturado com as aulas
remotas, também explanarão sobre o processo de registro de dias letivos e processo
de avaliação que está acontecendo na rede municipal. E passou a palavra para o
conselheiro João Edson fez a apresentação do calendário escolar destacando que no
mês de janeiro houve três dias de aulas presenciais, no mês de fevereiro dezoito dias
de aulas presenciais e no mês de março quinze dias de aulas presenciais. O período
de vinte e três de março a seis de abril não houve aulas devido a pandemia. A partir
do dia sete de abril as atividades extraclasse foram realizadas de maneira remota,
sendo encaminhadas através de links para os alunos com acesso à internet e
impressas para os alunos que não possui acesso à internet, sendo registrado no mês
de abril vinte e um dia atividades extraclasse não presenciais, porém, para os alunos
da educação infantil, na fase creche as atividades extraclasse iniciaram no dia vinte
de abril, tendo um total de doze dias que será reposto concomitante as aulas
presenciais, e na pré-escola será reposto quatro dias, concomitante às aulas
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presenciais, o mesmo acontecerá com o ensino fundamental. No mês de maio,
registrou-se dezenove dias de atividades extraclasse não presenciais e o término do
semestre foi adiado do dia oito de maio para o dia vinte e nove de maio. Já no mês de
junho registra-se dez dias de atividades extraclasse não presenciais, do dia primeiro
à doze aulas não presenciais e um sábado letivo, no dia seis e um dia de aulas
presencial, registrado no dia trinta, momento esse em que se pretende realizar o
retorno das aulas presenciais. Ainda no mês de junho dos dias quinze a vinte e nove,
dar-se-á a antecipação do recesso escolar, destacou que foram utilizados alguns
feriados e sábados letivos, para poder fechar o 1º semestre. No mês de julho tem-se
previsto vinte e três dias de aulas presenciais, no mês de agosto serão vinte dias de
aulas presenciais, tendo um sábado letivo no dia vinte e dois. Nos demais meses do
ano não foi necessário a readequação no calendário letivo, até o presente momento.
Assim, o calendário traz o registro de setenta e seis dias letivos no primeiro trimestre
para a educação infantil e de setenta e dois dias letivos para o ensino fundamental, já
o segundo trimestre terá 58 dias letivos e o terceiro trimestre terá 66 dias letivos, tanto
para educação infantil, quanto para o ensino fundamental. As quatro escolas que
ofertam os dois segmentos o de pré-escola e o de ensino fundamental, deverão seguir
o calendário da educação infantil, sendo elas: CEI Paulo Freire, EMEIEF São
Cristóvão, EMEIEF Fredolino Vieira Barros e EMEIEF Menino Deus. A conselheira
Neide contribuiu dizendo que foi reestruturado o calendário considerando a
porcentagem de frequência do aluno exigida pela LDB que é de sessenta por cento
de frequência para a educação infantil e setenta e cinco por cento para o ensino
fundamental. Destacou ainda que havendo necessidade, posteriormente a proposta
de calendário poderá sofrer novas alterações e destacou que apesar da dificuldades
a SME e as instituições de ensino estão realizando as atividades remotas, pensadas
e estruturadas em tempo recorde, pois houve a necessidade de se reinventar
utilizando recursos tecnológicos que está à disposição de maneira gratuita, como o
google formes que está sendo utilizado para realizar as formações e enviar as
atividades extraclasse, ficando todo material (formulários utilizados, atividades do
word e resultados), assim como também a matriz de conteúdo, arquivado para
comprovar as ações realizadas. Salientou que nas primeiras semanas a secretaria fez
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essas ações e também a formação continuada para todos os professores, e com
relação a matriz curricular, o professor planeja, organiza e o coordenador deve
acompanhar todo o processo deste professor, fato que tem causando uma sobrecarga
no trabalho dos coordenadores pedagógicos. Com relação ao conselho de classe, a
conselheira Neide ressaltou que cada escola tem a autonomia para decidir como
realizar, tendo como foco realizar o levantamento dos alunos que não tiveram acesso
as atividades extraclasse seja através dos links enviados ou atividades impressas,
pois há a necessidade de fazer com as atividades extraclasse cheguem a todos os
alunos. Realizado esse levantamento, a próxima ação é pensar como fazer chegar as
atividades até estes alunos, pois muitos nas fichas de matrícula têm vários números
para contato, porém nenhum atende. Ressaltou que será necessário estabelecer
parceria com a secretaria de saúde e os Anjos da Escola, tendo assim, o auxílio das
assistentes sociais para fazer visitas à estas crianças, nos endereços da ficha de
matrícula para verificar se consegue contato com estas famílias. De acordo com a
conselheira Neide, há um quantitativo de um mil e sete alunos que até o final do mês
de maio não tinham realizado nenhum acesso aos links ou retirado as atividades
impressas juntos as escolas, porém, algumas escolas já conseguiram encontrar
algumas famílias e as mesmas passaram a retirar as atividades na escola. Neide
destacou ainda que a proposta de antecipação do recesso, além de promover um
momento de descanso para os profissionais da educação, também servirá para avaliar
este processo, proceder uma busca ativa a esses alunos e fechar o ano com o menor
impacto possível. A presidente do colegiado ponderou que tem acompanhando o
trabalho que está sendo desenvolvido pela SME, informou ainda da preocupação da
SME com a porcentagem de alunos que ainda não estão tendo acesso as atividades
extraclasse, tanto que SME e CME participaram de uma entrevista coletiva realizada
no dia vinte e nove de maio, com a participação da Gestora Zulma Medeiros Viola, da
coordenadora do Núcleo Tecnológico da SME, Marcia Botim Barbosa, assessora
pedagógica Hosana Teixeira Caetano Auxiliadora, presidente do CME, Michelene
Rufino Amalio Araújo de Britto e a Secretária de Educação, Cleusa Terezinha
Marchezan De Marco, as quais abordaram as seguintes temáticas: regime de
funcionamento das instituições de ensino durante a oferta das aulas remotas, oferta
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de capacitação continuada para os professores para preparação das atividades
extraclasse, planejamento de aulas, legislação sobre a oferta das aulas remotas,
tendo como objetivo informar a população sobre a importância da realização das
atividades remotas, considerando que foi flexibilizado através da legislação
educacional vigente, apenas o cumprimento dos 200 dias letivos, sendo obrigatório o
cumprimento das 800 horas, as quais serão comprovadas pela realização das
atividades remotas pelo alunos, seja por meio digital ou impresso. O assunto foi
amplamente discutido pelos presentes, sendo destacado pelos conselheiros que
caberá ao colegiado, acompanhar os PPP´s e os planos de contingência das
instituições, assim que voltar as aulas presenciais. Dando continuidade, na matéria de
deliberação, a presidente apresentou à plenária o requerimento do CEI Paulo Freire,
solicitando prorrogação de prazo para protocolo dos processos de credenciamento e
autorização de funcionamento, e o requerimento da SME, solicitando prorrogação de
prazo para protocolo dos processos de credenciamento e autorização de
funcionamento da EMEF Cora Coralina. A conselheira Izana Neia Zanardo destacou
a necessidade de revisar a resolução normativa 01/2015, pois a mesma não prevê
situação de funcionamento de instituição de ensino, antes de ser construída. A
presidente também destacou a necessidade de rever o responsável pelo protocolo do
processo de credenciamento, o qual na atualidade é de responsabilidade do gestor
da instituição de ensino, sendo que cabe a mantenedora a responsabilidade da
construção do espaço físico. O assunto foi amplamente discutido pelo colegiado,
sendo deliberado por unanimidade pela prorrogação de prazo de 120 dias para ambas
as instituições de ensino. Também se deliberou pela formação de comissão especial
para revisão da Resolução Normativa 01/2015, que trata do credenciamento e
renovação de autorização de funcionamento das instituições de ensino do município
de Lucas do Rio Verde/MT, a qual será composta pelos seguintes conselheiros:
Andréia Pedrassani Ottoni Gugel, Izana Néia Zanardo, José Wanderlei Gonçalves
Viana, Neide Faixo dos Santos, Paulo Cesar Angeli e Wellington dos Santos Coelho,
sendo destacado pela presidente que o estudo poderá ser realizado de forma remota,
em datas a ser combinada posteriormente pela comissão especial. Estando concluída
a pauta do dia, a presidente deu por finalizada a reunião. Nada mais havendo, encerro
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a presente ata que segue assinada por mim, Secretária Executiva e a presidente deste
colegiado. Estiveram presentes: Neide Faixo dos Santos, Paulo Cesar Angeli, Joyce
Seawirght Rowe, João Edson de Sousa, Rannier Felipe Camilo, Michelene Rufino
Amalio Araújo de Britto, Zulma Medeiros Viola, Vilma Alves dos Santos, Jóice
Martinelli Munhak, Fabrícia Trindade Campos, Lucinete da Silva Pereira Dallabrida,
Izana Néia Zanardo, Andreia Pedrassani Ottoni Gugel e Magali Pipper Vianna.
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