Ata 37/2020
Reuniram-se através da Plataforma Digital Zoom às 14:00 horas do dia
vinte e três 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; Andrea Nunes
da Rosa; Carla Renata do Pinho Martins; Chirly Machane Cesar Duarte;
Elisangela Gonçalves Macedo; Felipe Alonso dos Santos; Fabio Alexandre
Dziekaniak; Lisiane Kisner Silveira Torres; 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. O Gerente Pedagógico Prof. Fabio
Dziekaniak deu início a reunião informando que a pauta será a apresentação dos
pareceres dos Planos de Contingência. Elisangela Macedo começou a
apresentar a devolutiva da E.M.E.I. Castelo Branco, indicando que a instituição
fez os ajustes que a comissão orientou, mencionando que faltou apenas a
metragem, mas a forma de escalonamento está clara e organizada sendo
possível indicar a aprovação. O pleno nesse momento aprovou o Plano de
Contingência. Apresentou a devolutiva da E.M.E.F. Viriato Corrêa mencionando
que a escola realizou os ajustes necessários indicando a aprovação do plano. O
pleno aprovou o Plano de Contingência. Finalizou apresentando o parecer da
E.M.E.F. Humberto Campos informando que esta é a primeira análise,
salientando que de modo geral o plano está completo, mas é preciso revisar a
escrita do texto, pois o mesmo encontra-se repetitivo. Estando em situação de
análise. Lisiane Kisner apresentou a devolutiva da E.M.E.F. Dr. Nilo da Fonseca
mencionando que a escola fez todas as orientações solicitadas, sendo indicado
pela comissão que o plano seja aprovado. O pleno aprovou o Plano de
Contingência. Apresentou posteriormente a devolutiva da E.M.E.F. Ana Neri,
mencionando que está bem elaborado, porém no item 7 solicitam as dimensões
do ambiente, portanto, foi indicado que o plano seja aprovado, pois foi colado a
capacidade máxima de pessoas para o uso das dependências da escola. Neste
momento o pleno aprovou o Plano de Contingência. Apresentou a devolutiva da
E.M.E.F. Dom Pedro II, mencionando que a escola realizou todas as alterações,
porém colocaram o número dos estudantes bem menor que a capacidade,

indicando que a escola refaça os cálculos. Elisangela mencionou que esta escola
possui sala bem pequenas, então, acredita que deva ser por este motivo, pois
são poucos (as) estudantes. Nesse momento o pleno ressaltou que por um
número menor não é um agravo, sendo orientado que deixe a observação e no
entendimento do Comitê, este deva ser aprovado. Sendo aprovado neste
momento o Plano de Contingência, feito o destaque para contemplar a
orientação supracitada. Lisiane deu continuidade apresentando a devolutiva da
E.M.E.F. Wanda Rocha Martins, mencionando que a escola cumpriu as
orientações necessárias, sendo orientado que retire o atendimento da Educação
de Jovens e Adultos (EJA) e acrescente a sala de isolamento. Sendo indicado
aprovação do plano pela comissão. O pleno aprovou o Plano de Contingência.
A presentou o parecer da E.M.E.I. Vovó Zoquinha, mencionando alguns ajustes
que a escola precisa adequar no Plano de Contingência. Estando em situação
de análise. Apresentou o parecer do plano da E.M.E.F. São João Batista, sendo
necessários fazer alguns ajustes dando como exemplo, um texto introdutório
para que o público externo, visualize a escola, sendo necessário acrescentar o
uso de máscara, a sala de isolamento, entre outros protocolos e procedimentos.
Finalizou sua apresentação com o parecer do plano da E.M.E.F. Jayme Gomes
Monteiro, mencionando que precisa ser realizado alguns ajustes, pois é
necessário adequar o texto, corrigir questões de erro de digitação,
escalonamento e acrescentar as especificidades da escola. Estando o plano em
situação de análise. Patrícia Amaral apresentou o parecer da E.M.E.I. Altamir de
Lacerda indicando que a escola precisa fazer os ajustes no texto devido a erros
de digitação, uso de máscara, detalhamento de alguns protocolos de segurança,
dando como exemplo o uso individual dos brinquedos, escalonamento entre
outros procedimentos. Estando o plano em situação de análise. Apresentou o
parecer da E.M.E.I. Prof.ª Verenice Ferreira Gonçalves, mencionando que foi um
plano muito bem escrito, precisando fazer alguns ajustes como retirar o item da
EJA e identificar a sala de isolamento. Estando o plano em situação de análise.
Roselle Rodrigues apresentou o plano da E.M.E.I. Fraternidade, mencionando
que a escola cumpriu as orientações solicitadas, indicando que seja aprovado.
O pleno aprovou o Plano de Contingência. Apresentou posteriormente o plano
da E.M.E.I. Creche e Casa da Criança Mansão da Paz, mencionando que a
escola cumpriu as orientações solicitadas, indicando a aprovação do plano. O

pleno aprovou o Plano de Contingência. Deu continuidade aos pareceres
apresentando a E.M.E.F. Manoel Martins Mano fazendo destaque em relação a
importância do brinquedo livre diário no pátio orientando que a escola realize.
Sendo indicado a aprovação do plano pela comissão. Nesse momento o pleno
aprovou o Plano de Contingência. Apresentou a devolutiva da E.M.E.I. Admar
Corrêa, mencionando que indica a aprovação do plano destacando que foram
contempladas as orientações. Sendo aprovado o Plano de Contingência pelo
pleno. Deu continuidade apresentando a devolutiva da E.M.E.F. Marilia
Rodrigues Santos, mencionando que a escola continua sem destacar as
peculiaridades e possui uma tabela vazia, orientando retirar a modalidade da
Educação de Jovens e Adultos uma vez, que a escola não atende este público,
entre outras orientações. Estando o plano em situação de análise. Finalizou sua
fala apresentando o parecer da Escola Coração de Maria, mencionando que a
comissão indica a aprovação do plano. O pleno aprovou o Plano de
Contingência. Ana Garima apresentou a devolutiva da E.M.E.F. Aurora Cadaval,
indicando a aprovação do plano. O pleno aprovou o Plano de Contingência.
Apresentou posteriormente o parecer da E.M.E.F. Barão do Rio Branco,
mencionando que o plano foi muito bem escrito precisando fazer pequenos
ajustes, como a retirada do documento de responsabilidade para as famílias,
protocolos quanto higienização de materiais enviados e outros procedimentos.
Estando o plano em situação de análise. Finalizou apresentando o parecer da
E.M.E.F. Liberato Salzano Vieira da Cunha, mencionando que o plano precisa
ser reescrito, salientando que a comissão fez diversas sugestões de orientações
para escrita visando auxiliar na elaboração. Estando o plano em situação de
análise. Fábio apresentou o parecer da Escola de Educação Infantil João e
Maria, indicando aprovação do plano. O pleno aprovou o Plano de Contingência.
Apresentou as devolutivas das E.M.E.Fs Eliezer de Carvalho Rios, Mate Amargo
e Ramiz Galvão, estando os pareceres em situação de aprovados. O pleno
aprovou nesse momento os três Planos de Contingência. Apresentou o parecer
da E.M.E.F. Pedro Carlos Peixoto Primo, indicando algumas orientações como
escalonamento para intervalo, questões de lanche, higienização ao longo do
turno entre outras orientações. Estando o plano em situação de análise.
Apresentou o parecer da E.M.E.F. Zenir de Souza Braga, indicando algumas
orientações e procedimentos que a escola deve seguir como a higienização dos

uniformes, medidas de distanciamento e cuidados entre outros protocolos.
Estando o plano em situação de análise. Finalizou a apresentação com o parecer
da E.M.E.F. Prof.ª Maria da Graça Reyes, mencionando que faltou no plano os
procedimentos de higienização, verificação da temperatura, aplicação de propé,
tamanho das salas da escola, entre outros procedimentos e protocolos. Estando
o plano em situação de análise. Tania Tuchtenhagen apresentou o parecer da
E.M.E.I. Vereador Oscar Ferreira de Campos Moraes, mencionando que a
comissão indica a aprovação. O pleno aprovou nesse momento o Plano de
Contingência. Apresentou posteriormente o parecer da E.M.E.F. João de Oliveira
Martins,

mencionando

algumas

orientações

dando

como

exemplo,

o

cumprimento de 4 horas conforme o calendário escolar, recomendações para o
recreio com escalonamento das turmas, higienização de aparelho de ar
condicionado, entre outros protocolos. Estando o plano em situação de análise.
O Superintendente da Gestão Pedagógica Prof. Felipe Alonso, apresentou o
parecer da Escola de Educação Infantil Tia Rita, mencionando que a instituição
cumpriu todas as orientações elencadas. Estando o plano em situação de
aprovado. O pleno aprovou o Plano de Contingência. Apresentou posteriormente
o parecer da E.M.E.F. Clemente Pinto, indicando a aprovação do plano. O pleno
aprovou nesse momento o Plano de Contingência. Finalizou as apresentações
dos pareceres com o da E.M.E.F. Cidade do Rio Grande, mencionando alguns
protocolos e procedimentos que precisam ser ajustados. Estando o plano em
situação de análise. Natali Puccinelli apresentou a devolutiva da E.M.E.F. Porto
Seguro, mencionando que a escola contemplou todos os ajustes solicitados.
Sendo

aprovado
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Plano
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Contingência
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pleno.

Apresentou

posteriormente, o parecer da E.M.E.F. Navegantes, relatando que o plano está
bem organizado, porém falta indicar a lei 14.019/2020. Estando o plano em
situação de análise. Apresentou o parecer da Escola de Educação Infantil Tia
Cris, relatando que o plano não está completo, sendo sugerido algumas
orientações como retirada da etapa do Ensino Fundamental e EJA, considerar a
lei 14.019/2020, entre outros procedimentos e protocolos. Estando o plano em
situação de análise. Apresentou a devolutiva da E.M.E.F. Olavo Bilac
mencionando que é preciso corrigir o item da Educação Especial, fazendo
referência a lei 14.019/2020, orientações sobre o distanciamento de 2 metros no
refeitório, solicitação da metragem da sala de aula entre outras orientações.

Estando o plano em situação de análise. Nesse momento foi aprovada pelo pleno
a ata 36/2020. Sem mais nada a constar e por ter secretariado a presente
reunião eu, Vinícius Kercher, encerro a presente ata.

