Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Conselho Municipal de Educação
Ata nº 016 /2020
Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, reuniram-se, por
videoconferência e em virtude da Pandemia de COVID-19, os conselheiros
Ana Cláudia Moraes Costa, Ana Cristina Garima Jacques, Bárbara Bauer
Silva, Gionara Tauchen, Lisiane Kisner Silveira Torres, Luciara Plá dos
Santos, Rejane Magano Souza, Rita de Cássia Madruga de Souza, Sandra
Rejane de Ávila, Tânia Clarindo, Vinícius Kercher da Silva; a assessora
técnica Jaqueline Micelle, a secretária Lilian Xavier Machado; presididos
pela conselheira Waléria Vargas Busetti . Ausentes, por motivo justificado,
as conselheira Josiane Borges e Suzane Barros. A reunião começou com a
leitura e aprovação da Ata 015/2020. A seguir, a presidente agradeceu a
confiança de todos os conselheiros por sua eleição para a presidência do
CME. A assessora técnica Jaqueline apresentou alguns questionamentos da
UNCME/RS a todos os CMEs sobre a possível retomada das aulas póspandemia. Os conselheiros fizeram suas considerações, as quais foram
anotadas e serão encaminhadas para a UNCME/RS. A presidente ressaltou
que, a seu ver, a Educação Infantil deverá ser a última modalidade a
retornar às aulas. A conselheira Rita mencionou que, ao mesmo tempo em
que concorda que a Educação Infantil deva ser a última a retornar para a
sala de aula, esses alunos também serão os mais prejudicados uma vez que
as famílias não tem a opção de onde deixar as crianças por esse longo
período de quarentena. A conselheira Ana Cláudia informou que a
Coordenadoria de Educação possui um resumo sobre as medidas
institucionais que as escolas devem seguir para a retomada das atividades e
comprometeu-se a encaminhar aos conselheiros por e-mail. A conselheira
Rejane manifestou sua preocupação com os alunos do quinto ano do Ensino
Fundamental das escolas do campo, os quais necessariamente terão de
mudarem de escola ao final do ano letivo. A partir desse momento, os
conselheiros passaram à leitura e análise do Plano de Contingência
encaminhado pela SMEd. As conselheiras Ana Garima, Waléria, Lisiane e
Rejane sugeriram algumas alterações no corpo do texto. Quanto ao parecer
que deve ser elaborado pelo CME sobre a retomada das aulas, a conselheira
Lisiane afirmou já ter esboçado uma proposta sobre o assunto ao que a
conselheira Gionara sugeriu que a escrita seja compartilhada com os

demais conselheiros a fim de que todos possam acrescentar suas
considerações para a elaboração final de um único documento. A
conselheira Bárbara alertou para a necessidade de ser esse um documento
elaborado com a máxima cautela possível e com a necessária ponderação a
respeito do assunto. A presidente ressaltou que o documento em questão
trata-se de uma resposta que o CME deverá dar á comunidade e entende
que isso levará um certo tempo na elaboração de um documento amplo
com possibilidade de eventuais mudanças. O conselheiro Vinícius lembrou
que se deve levar em consideração o fato de que as escolas estaduais e as
particulares não paralisaram as aulas. A conselheira Rejane propôs que, se
necessário, realize-se reunião extraordinária para finalizar o Parecer.
Acordou-se que a próxima reunião terá como pauta principal a análise da
proposta de parecer da conselheira Liziane já com as considerações dos
demais conselheiros. Por fim, a conselheira Bárbara informou sobre sua
impossibilidade de participar das reuniões do grupo de Trabalho da SMEd
no Comitê de Contingência. 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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