
Ata 36/2020 

 Reuniram-se através da Plataforma Digital Zoom às 14 horas e 15 

minutos do dia dezessete de dezembro do ano de dois mil e vinte, os integrantes 

do Comitê Municipal de Elaboração e Monitoramento do Plano de Contingência 

para a COVID-19 no âmbito do Sistema Municipal de Ensino do Rio Grande. 

Estando presentes os seguintes membros: Ana Cristina Garima Jaques; André 

Lemes da Silva, Carla Renata do Pinho Martins; Chirly Machane Cesar Duarte; 

Luciane Amaral; Mirene Cavalcante Meireles; Natali Puccinelli; Patricia Amaral; 

Rosane Machado de Azevedo; Roselle Solano Rodrigues; Sandra Greque; Tânia 

Tuchtenhagen Clarindo; Vanessa Ribeiro; Vinícius Kercher; Waleria Vargas 

Busetti. O Secretário de Município da Educação Prof. André Lemes deu início a 

reunião informando que a pauta será a apresentação dos pareceres do Planos 

de Contingência. Elisangela Machado começou a apresentar a devolutiva da 

Escola de Educação Infantil Caracol indicando que a comissão aprova o plano, 

chamando a atenção para a proposta de Colônia de Férias que deverá estar no 

Projeto Político da Escola. O pleno aprovou o Plano de Contingência. O 

Secretário mencionou que o Conselho Municipal de Educação - CME deve dar 

orientação sobre a questão da Colônia de Férias, necessitando dar uma 

disciplinada referente a esta proposta pedagógica. A Presidente do CME Prof.ª 

Waléria Vargas mencionou que isto, está sendo uma prática e o Conselho está 

recebendo denúncias e estas devem ser realizadas via e-mail. Roselle 

Rodrigues apresentou a devolutiva da E.M.E.I. Tia Luizinha, mencionando que a 

escola cumpriu todas as exigências elencadas pela comissão. Estando o plano 

em situação de aprovado. O pleno aprovou o Plano de Contingência. Apresentou 

posteriormente a devolutiva da E.M.E.I. Maria da Glória estando todas as 

alterações solicitadas realizadas no plano. Estando em situação de aprovado. O 

pleno aprovou o Plano de Contingência. Natali Puccinelli apresentou a devolutiva 

da E.M.E.I. Eva Mann mencionando que a escola cumpriu todas as demandas 

solicitadas pela comissão. Estando em situação de aprovado. O pleno aprovou 

o Plano de Contingência. Apresentou posteriormente o plano da Escola de 

Educação Infantil Brincando e Aprendendo mencionando que a escola 

considerou as orientações e está dentro das normas do Comitê. Estando em 

situação de aprovado. O pleno aprovou o Plano de Contingência. Chirly Duarte 

apresentou o parecer da E.M.E.F. Apolinário Porto Alegre, mencionando que a 



escola realizou todas as orientações que a comissão elencou. Estando em 

situação de aprovado. O pleno aprovou o Plano de Contingência. Apresentou 

por último o plano da E.M.E.F. Coronel Pedro Osório, sendo mencionado que foi 

realizada todas as solicitações estando em situação de aprovado. O pleno 

aprovou o Plano de Contingência. Tania Tuchtenhagen apresentou a devolutiva 

da Escola Cristo Rei, a comissão indicou que seja aprovado uma vez que, a 

escola fez todas as solicitações. O pleno nesse momento aprovou o Plano de 

Contingência. Apresentou posteriormente o parecer de devolutiva da E.M.E.F. 

Sant’ Ana mencionando que a escola fez as adequações necessárias estando 

em situação de aprovado. Sendo aprovado pelo pleno. Patricia Amaral 

apresentou a devolutiva da Escola de Educação Infantil Cantinho da Criança 

mencionando que a escola fez todas as orientações elencadas pela comissão. 

Estando o plano em situação aprovado. O pleno aprovou o Plano de 

Contingência. Apresentou posteriormente o parecer da E.M.E.F. Cipriano Porto 

Alegre relatando que foram feitas todas as orientações estando em situação de 

aprovado. O pleno aprovou o Plano de Contingência. Ana Garima apresentou a 

devolutiva do Plano de Contingência da Escola de Educação Infantil Dente de 

Leite mencionando que a escola cumpriu todas a exigências estando em 

situação de aprovado. O pleno aprovou o Plano de Contingência. Nesse 

momento começaram a ser apresentados os Planos de Contingência que se 

encontram em situação de análise. Rosane Azevedo apresentou a devolutiva da 

E.M.E.F. Clemente Pinto mencionando que falta fazer alguns ajustes como a 

hora do lanche, aferição de temperatura entre outros procedimentos, estando o 

plano em situação de análise. Natali apresentou o parecer da E.M.E.F. Porto 

Seguro mencionando que a escola indicou só a metragem das salas da 

Educação Infantil, faltando a metragem de outros espaços das escolas. Estando 

o plano em situação de análise. Tania apresentou o parecer da E.M.E.I. Oscar 

Ferreira de Campos Moraes mencionando que de forma geral o plano está bem 

organizado precisando fazer alguns ajustes em formatação, descrição 

procedimentos operacionais, sendo orientado que as solicitações para 

mantenedora, sejam feitas mediante ofício. Ana Garima apresentou o parecer da 

E.M.E.F. Renascer mencionando que deram uma orientação na questão 

pedagógica, houve falta de alguns procedimentos operacionais e de protocolos 

do ensino semipresencial, questão da carga horária e outras questões como o 



distanciamento do uso do pátio da escola. Sendo necessário trazer as 

peculiaridades da escola para dentro do plano. Estando o plano em situação de 

análise. Apresentou posteriormente o plano da E.M.E.F. Roque Aíta Jr. 

mencionando que a parte pedagógica, vem ao encontro do Documento 

Orientador do Território Rio-Grandino, precisando fazer alguns pequenos ajustes 

na descrição dos protocolos. Estando o plano em situação de análise. Patricia 

Amaral apresentou o parecer da E.M.E.F. Dolores Garcia mencionando alguns 

ajustes que devem ser seguidos pela escola, dando como exemplo o 

escalonamento dos (as) estudante. Estando o plano em situação de análise. 

Nesse momento foram aprovadas as atas 32, 33, 34 e 35. Sem mais nada a 

constar e por ter secretariado a presente reunião eu, Vinícius Kercher, encerro a 

presente ata. 

 

 

 


