Ata da assembleia extraordinária virtual do Conselho Municipal de Educação afim de implementar as ações
para a Educação Infantil do município frente ao cenário atual de pandemia em virtude da COVID-19 .
Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, em reunião extraordinária realizada
virtualmente pelo Conselho Municipal de Educação, cuja pauta foi sobre as contribuições e considerações
acerca da Educação Pública Municipal – Educação Infantil, no contexto atual (COVID-19) afim de que seja
expedido pelo CME diretrizes. Participaram da assembleia os conselheiros: Lara Seneme Ferraz, Letícia Silveira,
Daniela Evangelista, Rosicléia Lomes, Priscilla Carminato, Silvana Silva e Aline Cavalheiro. Justificaram ausência
os conselheiros: Antonio Carlos Esse e Mirtes Carion. O Conselho Municipal de Educação com o objetivo de
traçar diretrizes para a Educação Infantil do município, reuniu-se para buscar ações a serem adotadas pelos
gestores, docentes e comunidade escolar, amenizando os impactos da pandemia na formação de nossos
estudantes. Foi apresentado aos membros do CME os resultados da Pesquisa Pública realizada no período de
dezoito a vinte e quatro de maio, como mecanismo de publicidade e transparência e principalmente, como
forma de obter informações, opiniões e críticas a respeito da adoção de plataformas digitais ou impressão de
materiais e outros no ensino remoto. A senhora presidente explanou ao colegiado os resultados, fazendo
observações quanto aos recursos mais votados, quanto a retomada com as atividades remotas e aos
percentuais de participação de professores, gestores, coordenadores, pais e/ou responsáveis, alunos e outros.
Falou que ficou bastante satisfeita com a parcela de participação no município, acreditando que esses
resultados sirvam de parâmetros para as tomadas de decisões e ações futuras. Dando continuidade, a senhora
presidente falou sobre a elaboração de um documento a ser apresentado para a Secretaria de Educação,
propondo ações para a retomada das atividades não presenciais, através de materiais impressos e outros
meios, conforme organização de cada unidade escolar para a distribuição e acessos a esses materiais. Falou
ainda que temia prejuízos para as crianças no sentido emocional e afetivo, uma vez que a figura do professor
para intermediações do processo de desenvolvimento. Continuando, falou dos riscos que a Educação Infantil
corre, quanto aos professores contratos para que não perdessem o vínculo de emprego, caso não seja tomada
nenhuma providência no sentido de teletrabalho ou vínculo com as crianças e suas famílias, que ainda que
não tenha nenhuma normativa para o cômputo das horas empenhadas para a realização das atividades
remotas como dias letivos, existe a possibilidade de que sejam consideradas para o cômputo das oitocentos
horas, carga mínima para o cumprimento do ano letivo, correndo-se o risco de adentrar o ano letivo de dois
mil e vinte um, entre outras considerações. Após os apontamentos acerca do assunto a senhora presidente
declarou aberta a palavra. Neste momento a conselheira Rosicléia falou que estava de acordo com a retomada
quanto a retomada das atividades com alunos da Educação infantil, porém de forma ordenada e disciplinada,
que houve o planejamento com os professores desta modalidade de ensino e ainda que, em conversa com a
diretora da escola de seus filho, Escola Municipal Vera Helena Trinta, havia sido informada que não teria
havido até o momento nenhum tipo de capacitação/ planejamento com os professores, e que a fala da
senhora presidente do conselho, quando colocou que a rede estava realizando o planejamento com seus
professores no período de vinte e seis a vinte e nove de maio. A senhora presidente disse desconhecer o fato,
uma vez que todos os diretores da rede estavam cientes do replanejamento com seus professores, neste
período, mas que ainda assim, iria esclarecer junto à diretora a situação, pois acredita ter havido algum malentendido. Após algumas discussões, todos os membros presentes na assembleia virtual, manifestaram-se a
favor da retomada das atividades com a Educação Infantil. A senhora presidente comprometeu-se com a
elaboração de um documento pontuando as diretrizes para a reorganização do calendário e das atividades
remotas. Após algumas considerações e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e para tudo
constar foi lavrada a presente ata, que após lida será assinada pelos presentes. Ibaté, vinte e nove de maio de
dois mil e vinte.
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