CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ata nº 004/2021. Aos dia 27 (vinte e sete) do mês de julho de dois mil e vinte um, às sete
horas e quinze minutos foi realizada reunião com os gestores escolares e a Secretaria
Municipal de Educação via Google meet, tendo como pauta o retorno às aulas no segundo
semestre,

avaliação sondar, projeto CGU- Tribunal de Contas, vacinação dos

profissionais de educação, protocolo de biossegurança, busca ativa escolar, escolas
indígenas, APAE, formação do sistema Aprende Brasil, Provinha SAEB. A Secretária de
Educação, srª Tatiane iniciou a interação, pedindo para todos participantes fazer uma
dinâmica, em seguida foi informado que as aulas serão retomadas com ensino híbrido
tanto na rede municipal quanto estadual, pediu aos gestores presentes se todos conseguem
voltar a trabalhar com segurança, onde todos concordaram que sim, no dia vinte e nove
de julho a pedido do Assessor Pedagógico, terá uma reunião com o chefe do transporte
escolar sobre as normas de segurança. Apenas APAE está em reforma ainda no mês de
agosto, voltando apenas no mês de setembro, as profissionais que estão gestantes estarão
aplicando as aulas de forma remota. A sala do educador no primeiro semestre foi possível
fazer presencial, a certificação via Secretaria. Tatiane ainda pediu para que as escolas
busquem a participação da Secretaria de Educação nas reuniões, principalmente da
Acessora Pedagógica, srª Érika, para haver uma interação maior, pediu ainda de todos
buscar fazer o melhor, uma vez que o Município tem material didático suficiente para
todos alunos e de boa qualidade, assim como espaço, estrutura, profissionais, faltando
apenas fazer uso de tudo isso e do currículo contínuo 2020/2021. Falou sobre o Diálogo
formativo da Aprende Brasil do dia 03 (três) de agosto, porém aqui acontecerá nos dias
09 e 11 de agosto com todos professores, cabendo as escolas do interior se organizar de
como farão. No dia três de agosto vão acontecer os planejamentos pedagógicos. Terá um
projeto da Editora Aprende Brasil para alunos do quarto e quinto ano que participarão de
um e-book de mapas, falou ainda do Portal ON da Aprende Brasil que está disponível
para os professores fazerem uso dele, o mesmo tem bastante conteúdo para explorar. A
provinha Sondar também é um instrumento pratico para fazer um diagnóstico de todo o
processo, ver as fragilidades da escola e montar um plano de ação. Trabalhar com os
alunos do quinto ano para auxilia-los na prova SAEB. Outro assunto foi o Sistema Busca
Ativa Escolar que o Município aderiu a primeira etapa, conseguiu atender ao programa e
agora foi pressionado a aderir novamente. Sobre a necessidade de preencher a ficha do
FICAE quando o aluno não estiver comparecendo na escola, para que fique registrado o
trabalho que os profissionais já fazem no dia a dia, pois a promotoria cobra muito em
cima dessa questão, pediu-se assim um trabalho conjunto de todos envolvidos. O Projeto

do CGU, com os alunos do quinto ano precisa ser concluído e preencher no sistema.
Reforçou ainda sobre o Protocolo de Biossegurança que não podemos esquecer dos
cuidados de proteção do Covid19 com o uso de álcool, máscaras, espaçamento seguindo
o plano de contingência vigente. A vacinação dos profissionais praticamente está
finalizando, alguns municípios estão demitindo o profissional que não quer se vacinar, ja
a administração de Gaúcha do Norte não vai obrigar ninguém, sendo uma questão de
conscientização de cada um, pois aquele que não vacinar pode transmitir para alunos que
não recebem a vacina contra o Covid. Outro ítem abordado foi sobre o recurso do PDDE
(Programa Dinheiro Direto nas Escolas), onde as escolas não estariam comprando
material do tipo, proteção contra o Covid-19, ainda foi informado que este ano o programa
Sala de Recursos foi contemplado com novo aporte financeiro, onde serão repassados por
meio do PDDE, a adesão é do dia 23 de julho a 23 de agosto pela secretaria, mas ainda
não aparece para nós aderir, onde foi cobrado dos diretores de estarem sempre
acompanhando no PDDE Interativo, pois a plataforma dos gestores escolares é diferente
da Secretária de Educação. Após foi apresentado por Cátia Letícia – Coordenadora das
Escolas Indígenas sobre o funcionamento dessas Escolas, o trabalho que a mesma realiza,
o papel que precisa desempenhar como diretora, coordenadora, secretária, entrega de
merenda e tudo mais, após a Srª Fabiana falou sobre a Educação Especial ofertado na
APAE. Não havendo mais nada a declarar eu Marisa Usinger lavrei e assino esta ata após
lida e assinado pelos conselheiros____________________________________________
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