
 

PARECER PROPOSITIVO Nº 01/2021 

CME DE NOVA PETRÓPOLIS 

  

 

APRESENTA RETORNO DOS 

FORMULÁRIOS DE ELEIÇÃO DOS 

REPRESENTANTES DO PROFESSORES 

MUNICIPAIS PARA ESTE COLEGIADO. 

 

  

1 – INTRODUÇÃO: 

O Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis, entre outras atribuições e 

competências, é um órgão consultivo, deliberativo, propositivo, mobilizador, de 

acompanhamento e de controle social e fiscalizador da educação municipal, 

amparado na LEI MUNICIPAL Nº 3.490, DE 09/12/2005 e suas alterações. Desta 

forma, foi realizado um formulário de votação para representantes do Professores 

Anos Finais no mês de abril de 2021. 

 

2 – RELATÓRIO: 

No formulário de votação o CME deixou livre para quem quisesse deixar registrado 

alguma mensagem, sugestão ou contribuição para as ações do colegiado, uma vez 

que sempre estamos disponíveis para ouvirmos os segmentos que compõem o 

CME. 

- Os retornos recebidos foram: 

- As decisões do conselho sejam compartilhadas com os professores;  

- Que se tenha um olhar mais afetuoso com os professores desburrocatizando o seu 

trabalho, e locando (independente da carga horária) o professor a trabalhar somente 

em uma escola para não mais ficar em duas ou mais escolas; 

- Buscar outro servidor para o ensino remoto, mais funcional, ágil e prático para 

professores e alunos;  

- Sugiro que o novo conselho municipal da educação atue e defenda melhoria na 

plataforma Ava. Não achei prática e é muito lenta para postagens das atividades;  

- É fundamental que o conselho escute os professores com experiência real no 

ensino remoto. Só assim as decisões passarão a ser coerentes e pertinentes;  



 

- Desejo ao Conselho Municipal de Educação um ótimo trabalho, centrado nas 

inovações que a Educação Nacional está vivenciando. 

 

3 - CONCLUSÃO:  

Este colegiado pede atenção as escritas e as vozes dos professores, uma 

vez que se manifestaram nesta ferramenta nesta ferramenta de opinião e/ou 

manifestação, otimizada pelo Conselho Municipal de Educação. 

 

 

Responsável pela elaboração do formulário: Rejane Silene de Castro 

Relatoras deste parecer propositivo: Inês Birk e Josiane Mallmann 

  

 

Nova Petrópolis, 11 de maio de 2021. 

  

 

Parecer lido e aprovado pela presidência em 13 de maio de 2021. 

 

 

 

  

  

   Josiane Mallmann 

Presidente do CME 

Nova Petrópolis - RS 

  

  

  

  

  

  

  

 


