Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Conselho Municipal de Educação
Ata nº 010 /2020
Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, reuniramse, por videoconferência e em virtude da Pandemia de COVID-19, os
conselheiros Elisângela Gonçalves Macedo, Kátia Leivas, Luís Fernando
Minasi, Rita de Cássia Madruga de Souza, Rosimeri Machado ; a assessora
técnica Jaqueline Micelle, a secretária Lilian Xavier Machado, presididos
pela conselheira Melissa de Moraes Rodrigues. A reunião começou com a
presidente informando que o Executivo Municipal ainda não deu retorno
sobre a solicitação feita pelo CME. A conselheira Rita leu para todos ofício
encaminhado pela SMEd a todas as escolas particulares de Educação
Infantil solicitando a indicação de um membro para a composição do Pleno
do CME. A seguir, os conselheiros passaram a tecer comentários sobre a
live “As Diferentes Ações para Garantir o Ano Letivo de 2020 nas SMEds
do RS”. O conselheiro Minasi destacou que as questões materiais são
menos importantes do que a preservação de vidas e considerou a live
mencionada um tanto cansativa. Destacou que o Secretário de Município de
Educação do Rio Grande propôs que as escolas realizem uma avaliação
diagnóstica de aprendizagem, que estão sendo realizadas reuniões virtuais
com as direções das escolas municipais, que a SMEd está apurando as reais
condições da rede municipal em relação ao acesso à tecnologia e internet e,
por fim, que a SMEd convoca o CME para participar da elaboração do
novo calendário escolar. A conselheira Elisângela relatou que a SMEd
organizou um grupo técnico para a elaboração da parte estrutural e
pedagógica, bem como dos protocolos para a retomada das atividades
escolares após o período de quarentena. A presidente do CME, conselheira
Melissa, informou que recebeu ofício da Secretaria de Educação
solicitando que o CME indique o nome de um representante para compor o
Comitê de Enfrentamento à COVID 19. Os conselheiros decidiram pela
indicação da própria presidente do CME. Ainda, a presidente informou que
recebeu do Conselho Estadual de Educação um documento que trata sobre
o levantamento de ações e orientações sobre a Educação Infantil no
contexto da pandemia de COVID 19. A conselheira Rosimeri destacou que
muitos pais de alunos da rede privada de Educação Infantil já manifestaram
desejo de solicitar transferência de alunos para as escolas públicas e

questionou a todos quais as orientações nesse sentido. A conselheira
Melissa lembrou que a matrícula em escolas públicas depende sempre da
oferta de vagas disponíveis. Esgotada a pauta da reunião e, nada mais
havendo a tratar, eu, Lilian Maria Xavier Machado, lavro a presente Ata
que será assinada por mim e pela presidente.
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