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A reunião ordinária 01/2021 foi presidida pela senhora Josiane Mallmann que 

inicialmente agradeceu a presença de todos os conselheiros e informou quea 

reunião seria realizada por Web conferência em virtude do Decreto Municipal de 

pandemia, que proíbe reuniões presenciais e aglomeração de pessoas. Falou que 

esteve presente nesta manhã da reunião do COE educação onde como 

representante deste colegiado pode juntamente com os demais membros analisar a 

orientação de retomada das turmas de Educação Infantil, 1º e 2º anos do Ensino 

Fundamental e que este é um momento que demanda bastante atenção de todos 

nós.Passou a palavra para a secretária Rejane Silene de Castro que apresentou as 

correspondências enviadas e recebidas, falou das justificativas das ausências e leu 

na íntegra o Ofício n° 002/2021 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto que solicita validação para ofertar atividades escolares remotas, aos 

alunos da educação básica municipal, visando o cumprimento do calendário escolar 

2021.A presidente Josiane repassou aos conselheiros que participou de uma 

reunião com os Secretários da regional AMSERRA e FAMURS, juntamente com a 

UNCMEe nesta manhã relataram as demandas que estão sendo tratadas pela 

regional, onde orientaram os CME’s quanto as deliberações e normativas quanto ao 

momento peculiar que ainda nos encontramos. Também da importância de darmos 

atenção as deficiências que o ano passado possa ter deixado, quão importante é 

dar atenção toda especial as crianças de 0 a 3 anos, bem como a toda situação do 

ensino hibrido. Josiane também comentou da importância de fazermos o 

acompanhamento das metas do Plano Municipal de Educação.  A presidente 

convidou a Secretária Municipal de Educação Gislaine Marli Marchioro Leal para 

fazer uso da palavra e falar um pouco deste início de ano letivo. A secretária 

agradeceu a oportunidade de poder participar desta primeira reunião, disse que tudo 

é novo para ela e que o trabalho acontece sempre um dia de cada vez. Relatou que 

o início das atividades com a Educação Infantil foi em Janeiro e no dia 08 de 

fevereiro se deu início nas Escolas Municipais de Educação Básica. A volta foi no 

sistema de escalonamento, 50% de cada turma e seguindo todos os protocolos de 

saúde. Também fez menção a reunião da AMSERRA, que o único município que 

teve coragem de voltar foi o nosso, Nova Petrópolis e tem tranqüilidade em dizer 

que não foi este retorno que causou a bandeira preta. “As crianças estão bem mais 

seguras nas escolas do que fora delas, seguimos todas as medidas de segurança 



para priorizar a saúde”. Na sequencia a conselheira Neusa perguntou para a 

secretária se por ventura algum pai não quiser mandar o filho para escola, se isso é 

possível? A Secretária explicou como dever ser este pedido, sempre primando pela 

comunicação com a escola, com as direções e supervisões, que cada caso é uma 

situação. Sempre se busca o melhor que é o presencial, mas na ausência dele 

temos que ter alternativas. Falou que educação é um todo, conhecimento é saúde e 

neste momento a saúde é prioridade absoluta. Cada direção de escola está muito 

bem organizada para atender da melhor maneira a comunidade escolar. A 

presidente agradeceu a participação da secretária de educação e liberou a mesma 

da reunião que seguiu com a pauta das visitas para as escolas. A conselheira 

Cristiane ponderou que neste momento e com a bandeira preta não seja prudente 

fazer as visitas, sugeriu de colocarmos em pauta novamente no próximo mês. A 

conselheira Neusa também se manifestou dizendo que devemos aguardar. O 

conselheiro Davino ponderou que talvez neste primeiro semestre não se deve fazer 

as visitas pois a demanda de trabalho e organização nas escolas é bem grande. A 

prioridade agora precisa ser os alunos e as aulas. A secretária Rejane sugeriu de 

enviar a ficha cadastral para as escolas responderem a fim de o colegiado ter os 

dados sempre atualizados. O conselheiro Davino acredita que também não seja 

momento para este pedido. Josiane como presidente perguntou se todos estavam 

de acordo em fazermos as visitas neste momento e se decidiu aguardar. Um pedido 

vindo do conselheiro Davino é de que a presidente leve para a pauta da próxima 

reunião do COE que o mesmo repasse maiores orientações às escolas a fim de 

auxiliar nos possíveis casos suspeitos de Covid-19. A subsecretária de educação 

Fabiane colocou todas as escolas tiveram que elaborar seu plano de contingência e 

neste documento deve ter subsídios para ações com alunos e professores. Josiane 

explicou para todos os presentes como está acontecendo a entrada dos alunos nas 

escolas e os cuidados que estão tendo. Para dar retorno sobre o pedido da 

Secretaria de Educação para validação das aulas remotas formou-se uma 

Comissão Especial que fará a análise da documentação que será solicitada e 

enviada pela SMECD. A Comissão Especial será formada pelos seguintes 

conselheiros: Josiane Mallmann, Inês Birk, Cristiane Lamb e Fabiane Graunk, com a 

participação da secretária Rejane.A conselheira Inês trouxe sua preocupação 

quanto a não ocorrer uma diferença entre os grupos A e B do sistema escalonado. 

Sugere que se mantenha duas semanas de forma remota para alinhar o trabalho, 

sempre pensando na qualidade da organização e das aulas. ”É preciso manter uma 

relação saudável com todos os envolvidos no fazer pedagógico”. A presidente 

também concorda com a colocação e falou da importância de expedirmos um 

documento claro com todas as observações trazidas na reunião e nos debates. Inês 

parabenizou a presidente por participar do COE Educação, tão importante na 

tomada de decisões neste tempo de pandemia. A próxima reunião ficou marcada 

para o dia 23 de março às 8 horas, ainda a ser definido se a mesma será online ou 

presencial. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata que será assinada 

por mim e pela Presidente do CME. Nova Petrópolis, 23 de fevereiro de 2021. 

 


