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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte aconteceu a reunião ordinária por 

VÍDEO CONFERÊNCIA do Conselho Municipal de Educação levando em consideração 

o disposto no Decreto Estadual nº.64.862/2020 e o Decreto Municipal nº. 1230/2020 e 

suas alterações. A conferência contou com a participação dos seguintes conselheiros - 

Gestão 2019/2021: Márcia Regina Paiva Silva Rossi (titular); Cibele Machado 

(suplente); Adriana Cristina Bueno Coelho (titular); Juliane Ribeiro de Almeida 

(suplente); Diene Veridiana de Farias Soares (suplente); Edna Dutra Rolim (titular); Luiz 

Henrique Lucio Goulart (titular); Telma Soares Santos Carmo (suplente); Sandra 

Nascimento de Oliveira da Silva (Titular); Vanderleia Cristina Macedo da Costa 

(suplente); Salma Gomes Souza (suplente); Vitor Berigo (titular); Newton Andrade de 

Macedo (titular); Tharik Ribeiro Briock Gimenes de Oliveira Troccoli (suplente); Roberta 

dos Santos (titular); Gabriela Ricardo dos Santos (suplente); Ana Paula Oliveira Ottoni 

(titular); Guaracy Alves de Alcântara (titular); Edy Lemes (suplente); Fabrício Jacob 

(suplente); e Patrícia Moraes da Costa (titular). A Conselheira/Presidente Sandra abriu 

a reunião, agradecendo a presença de todos e em seguida passa a palavra para a 

Secretária de Educação Senhora Márcia Regina Paiva Silva Rossi – a Secretária de 

Educação faz agradecimentos ao conselho e fala das ações referentes ao 

enfrentamento da COVID-19, fazendo menção a Instrução Normativa nº 01 da SME de 

Caraguatatuba, registrando que é um período de adaptação por todos, e que estamos 

realizando visitas semanais com supervisores com o fito de registrar todas as ações, 

mas teremos prejuízos pedagógicos, no entanto, estamos enfrentando a situação e a 

finalidade é a aproximação com os pais. Nesse novo modelo de educação online, em 

levantamento efetuado na semana passada, identificamos as escolas com menor 

percentual de participação no aprendizado e vamos efetuar trabalhos mais intensivos 

para identificar as dificuldades e sanar, pois são situações variadas, por exemplo pais 

com dificuldades de acesso a plataforma eletrônica digital, mas constatamos onde 

entregamos material obtendo melhores resultados, tendo um retorno satisfatório nas 

vídeos aulas. Registramos a importância das atividades lúdicas. É muito gratificante ver 
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as crianças realizando as atividades, a equipe da Educação está de prontidão para 

sanar qualquer dúvida. Ressaltamos que as atividades estão sendo realizadas na 

Secretaria de Educação, de forma presencial pela equipe, com todos os cuidados e 

medidas de segurança adotados, estando ausentes somente as pessoas do grupo de 

risco. Neste momento temos que ter bom senso e trabalharmos, fazermos o sacrifício. 

Estamos numa nova realidade e contamos com o apoio do Prefeito e estamos atentos 

com a equipe de Apoio e da Supervisão em razão desse novo momento, aguardando a 

vacina e a retomada das atividades. A Conselheira/Presidente Sandra questiona sobre a 

retomada das atividades e do HTPC. A Secretária de Educação/Conselheira Márcia 

afirma que não pode haver aglomeração, mantermos o distanciamento com segurança 

nas atividades e verificar caso a caso, com segurança. A Conselheira/ Presidente 

Sandra – sugere a elaboração de outra normativa com regras sobre o retorno as 

atividades. Com a palavra conselheira Adriana fala sobre o atendimento professores da 

sala de recursos (alunos de inclusão) nesse período de pandemia, relatando as 

atividades remotas e como esta sendo um desafio atender a todos nesse período de 

quarentena, que desde março do corrente ano os canais específicos, tais como: 

whatsapp, telefones e canais em redes sócias são utilizados para as atividades com os 

alunos e também foram elaborados conteúdos para auxiliar as crianças e pais, tendo 

uma devolutiva positiva, conteúdos divulgados a todos, professores e demais 

profissionais auxiliam na produção das atividades remotas. Observou que nesse 

momento, os pais estão retornando ao trabalho e novos desafios surgirão. Esclarecendo 

que ainda vêm tendo acompanhamento do Ministério Público e Serviços Sociais que 

estão ativos nas escolas, assim como outras instituições: Conselho Tutelar, Saúde, 

serviços de psiquiatria e proteção, todos em funcionamento, onde os especialistas em 

contato com as famílias ajudam e auxiliam a educação, mantendo registro das 

atividades desses profissionais e ainda quais as dificuldades encontradas, isso tem 

auxiliado bastante no atendimento às famílias nesse período de pandemia; a unidades 

estão distribuindo as atividades, e os kits sendo montados e entregue aos pais/ ou 

responsáveis pelo aluno, deste modo as atividades das salas de recursos tem chegado 

às crianças. Informamos ainda que nesse período recebemos matricula de alunos 
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transferidos de outros Municípios e o mais importante nesse momento é a recepção 

dada pelo professor responsável, acalmando e acolhendo os pais e alunos, 

tranquilizando-os, como no caso de família vinda de Rondônia.  O Conselheiro Tharik – 

questionou sobre os adaptados e como estão sendo feitas as atividades? A Conselheira 

Adriana – Esclarece que os alunos que necessitam de adaptação estão sendo atendidos 

e informa ainda, que a escola Bilíngue está com atendimento diário, seguindo 

cronograma. Com apoio pela internet, por vídeos com os pais ao lado das crianças 

empenhados nas atividades e isso é um resultado produtivo. A Conselheira/Presidente 

Sandra – parabeniza o setor pela disposição no trabalho. A Conselheira Adriana – 

agradece e conclui afirmando que a equipe da Inclusão está empenhada para atender 

as demandas, acolher, acalmar e fortalecer também os profissionais para a retomada. 

Hoje, contamos com oitenta (80) membros da Inclusão, devemos planejar e trabalhar 

dando as mãos. Conselheira/Presidente Sandra – Questiona sobre o planejamento para 

retorno das atividades, se existe data? A Secretária/Conselheira Márcia – Informa que 

não temos uma data de retomada. Informa que estamos conversando e avaliando o que 

é possível para o plano e que cada escola deverá contribuir com sugestões, para juntos 

montarmos um plano, porém, queremos ouvir a realidade de cada escola, toda sugestão 

será bem vida e necessitará ser analisada. Vamos seguir as orientações da UNDIME e o 

Governo do Estado de São Paulo, porém, nesse processo, já estamos estudando, 

adotando procedimentos e algumas considerações são oportunas, tais como, as 

máscaras que estamos providenciando, se o ensino continuará sendo híbrido? Se os 

alunos estarão nas escolas uma vez por semana? Terão recreio? Sendo que máscara 

dura por duas horas. Como faremos? Mais máscaras para a troca? As escolas têm até 

hoje, a presente data para dar uma devolutiva e vamos trazer para a reunião com o 

Conselho para debater, portanto vamos aguardar. Registramos que o Senhor Prefeito 

nos apoia, portanto, vamos recolher das unidades as propostas e nas próximas reuniões 

apresentamos para discussão. Por enquanto mantemos a comunicação entre Secretaria, 

Escola e Conselheiros, isso é importante e agradeço o papel do Conselho, pois, 

queremos acertar, então, vamos trazer as demandas para buscarmos um caminho, uma 

solução. A Conselheira/ Presidente Sandra questiona se enviar impresso para os alunos 
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como São Sebastião, se tem estrutura financeira para enviar esse material? A 

Secretária/ Conselheira Márcia – Explica que hoje não é possível fazer como São 

Sebastião, e que pesquisou e verificou que este modelo não foi produtivo, porque não 

houve um retorno favorável. Com a palavra o Professor Luiz da Supervisão e que 

trabalha em São Sebastião esclareceu a questão, afirmando que não há retorno dessas 

atividades escritas, por impresso, em São Sebastião, sendo a qualidade do ensino 

fundamental um abaixo do ensino fundamental dois, reiterando que não há retorno das 

atividades impressas em São Sebastião. A Secretária/ Conselheira Márcia – Reitera que 

a forma adotada por Caraguatatuba nos aproxima mais das famílias e com melhores 

resultados. O Conselheiro Tharik – Questiona sobre o transporte dos alunos como será 

feito, para não ocorrer aglomerações? A Secretária/ Conselheira Márcia – Agradece a 

lembrança do conselheiro e registra que serão tomadas as providencias necessárias. A 

Conselheira/ Presidente Sandra questiona sobre o profissional da Educação convocado 

para as atividades, para estar na Escola, mas não queira ir, não se sentir seguro? A 

Secretária/ Conselheira Márcia – esclarece que seguimos o Decreto Municipal nº 1268, 

com período de seis horas e todos precisam trabalhar e estamos orientando, devendo 

conviver com segurança e cuidados na retomada. A Secretaria da Educação está à 

disposição de todos para auxiliar no necessário. A Conselheira/ Presidente Sandra – 

afirma que seria importante uma Instrução regulamentando a retomada das atividades. A 

conselheira Salma questiona se pode apresentar atestado, supondo se acontecer do 

funcionário ou professor não comparecer a uma reunião on-line ou a uma convocação 

feita pela direção, por motivos médicos ou outros motivos se poderia descontar ou dar 

falta injustificada para o servidor. A Secretária/ Conselheira Márcia – responde que sim, 

e dependendo do caso, encaminhar a Medicina do Trabalho. Temos os afastados pelo 

Decreto. Todos nós temos que cumprir nossas funções, buscando caminhos para 

trabalhar, seja de forma online. A Conselheira/ Presidente Sandra – reitera a importância 

da sensibilidade do gestor para entender a situação. A Secretária/ Conselheira Márcia – 

Afirma que todos os supervisores nas Escolas estão à disposição e para ver a situação 

dos professores e demais funcionários, sendo certo que, orientamos e todos estão com 

pautas de visitas e temos cobrado da equipe, estamos olho no olho. Continuando, disse 
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que o diálogo está sempre aberto, quero saber o que está acontecendo e sempre estou 

à disposição, a supervisão deve ser chamada e a Secretaria tem que dar o apoio a todos 

e buscarmos de que forma resolver as questões. A Conselheira/ Presidente Sandra – 

sugere que cada um dos conselheiros apresente sugestões de melhorias e se desejam 

comentar. Conselheiro Tharik – questiona sobre o controle e critério para os estagiários. 

A Secretária/ Conselheira Márcia – esclarece que estagiários menores não estão 

trabalhando e demais os mesmos critérios. A Conselheira/ Presidente Sandra – 

questiona sobre o vale sodexo. A Secretária/ Conselheira Márcia – esclarece que é um 

assunto do Recursos Humanos – RH Central, sendo de conhecimento do Senhor 

Prefeito e será normalizado. Com a palavra conselheira Diene, que trabalha no RH da 

Secretaria de Educação, esclarece a questão sobre a forma de recarga do vale sodexo e 

que o desconto ocorre sempre dois meses anteriores, a fim de registrar faltas, abonadas 

e atestados, explicando a recarga de R$ 8,00 (oito reais) ocorrida. A Conselheira/ 

Presidente Sandra – avisa que está aguardando documentos e que, se o caso fará 

reunião extraordinária. Conselheiro Guaracy – Parabeniza pela reunião registrando que 

todos o incentivam a defender a Educação. Conselheiro Tharik – questiona que cada 

escola faz atividades de uma forma. A Secretária/ Conselheira Márcia – esclarece que 

foi dada autonomia para cada escola verificar a melhor forma de fazer as atividades, 

whatsapp, vídeos, e-mail, no entanto irá verificar a situação ocorrida, sendo que no início 

das atividades nesse período de pandemia, fomos pelo site da Educação, porém, 

queríamos a participação de cada escola, de cada Unidade Escolar com sua equipe no 

processo. Conselheira Edy – questiona sobre qual recomendação pelo Governo do 

Estado para a Secretaria da Educação. A Secretaria/ Conselheira Márcia – esclarece 

que ainda não recebemos nada, mas vamos construir o nosso modelo de retomada. Não 

havendo nada mais a se tratar, encerramos a reunião e a presente ata, que após ser 

redigida, lida e aprovada por topos, será encaminhada para o colhimento das 

assinaturas dos conselheiros presentes na sala on-line no link: 

https://meetingsamer13.webex.com/meet/cristiano.negrao - Número da Sala: 621-424-

780ba68d0d9. Caraguatatuba, 15 de junho de 2020. 
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