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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte aconteceu a 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); Edna Dutra Rolim (titular); Diene Veridiana de Farias Soares (suplente); Luiz 

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

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

(suplente); Ângela Maria Pancheri Ribeiro (titular); Gabriel Duarte Valiño Gliosci 

(suplente); Vitor Berigo (titular); Newton Andrade de Macedo (titular); Cícero 

Claudio Lima (titular); Roberta dos Santos (titular); Gabriela Ricardo dos Santos 

(suplente); Ana Paula Oliveira Ottoni (titular); Rosimeire Batista Santos (suplente); 

Guaracy Alves de Alcântara (titular); Paulo Henrique Garcia Junior (titular); Fabrício 

Jacob (suplente); e Bianca da Silva Soares (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 fala da live de conforto para os professores da Rede Municipal, tem 

professores já mandando os vídeos de atividades, pois é um período de adaptação para 

todos, mas ontem já foi bem tranquilo, pois tivemos um retorno bem legal sobre o vídeo 

aula. É muito gratificante ver as crianças realizando as atividades, a equipe da Educação 

está de prontidão para sanar qualquer duvida. A Conselheira/Presidente Sandra 

questiona o problema de acesso à internet por parte dos alunos, como será feito esta 
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atividade impressa. A Secretária de Educação/Conselheira Márcia afirma que fica a 

encargo da unidade escolar, para providenciar os materiais adequados para os alunos. A 

Conselheira/ Presidente Sandra – os professores coordenadores estão trabalhando, e 

muito, para conseguir atender toda a demanda desse aluno que não está tendo esse 

acesso às atividades online. A Secretária / Conselheira Márcia – Isso e um processo que 

vai levar um tempo para que todos se adaptem, pois tudo e muito novo, os métodos de 

trabalho são bem diferentes para muitos, portanto é lógico que alguns alunos terão 

dificuldades, mas teremos que unir força para sanar essas dificuldades. Pois e o que 

temos de condições de atender nesse momento. A Conselheira/Presidente Sandra - por 

eu estar em contato direto com o pessoal da educação posso falar das dificuldades que 

os alunos e os professores estão tendo, dificuldades em até montar um grupo de celular, 

está sendo um dos grandes problemas para atender toda a demanda de trabalho 

necessária. A Secretária/Conselheira Márcia – se as informações estão sendo passadas 

diariamente conforme vem sendo feitas as adequações necessárias às dificuldades, seria 

fácil se as informações fossem passadas por igual a todos, mas nem sempre chega lá no 

mesmo modo que foi passado, mas quando temos conhecimento da dificuldade, temos 

sim a obrigação procurar outros meios para contactar esses alunos e os pais. A 

Conselheira/ Presidente Sandra fala que muitos professores estão tendo e tiveram 

dificuldades para trabalharem. A Secretaria/ Conselheira Márcia - pois a própria equipe 

técnica está tendo dificuldade para se organizar, pois é uma questão de se adaptar às 

novas situações, que vem mudando constantemente... ainda não estamos dominando 

toda a situação e os problemas estão surgindo a cada momento. O conselheiro Gabriel- 

fala das preocupações dos professores, pois estamos tendo dificuldade de passar o 

conteúdo para os pais e aos alunos. Mas para a grande maioria dos professores é uma 

situação aterrorizante...; criando uma plataforma para passar as atividades que estão 
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dando certo...; temos que levar em consideração toda a problemática, a dificuldade de 

todos, que e bem grande, esclarecer os pais, de que a atividade não e somente um 

quebra galho, e sim uma situação que pode vir a ser permanente por esse ano, qual a 

proposta da Educação para ajudar o aluno que não tem esse acesso? A 

Secretaria/Conselheira Márcia – deixamos para as unidades a autonomia para se 

organizar de maneira mais adequada a dificuldade dos seus alunos, e estabelecemos 

uma data, até o dia 8 para termos uma real noção de que realmente aconteceu nesse 

período, só após a isso que teremos como fazer uma avaliação da melhor maneira e 

como vamos realmente poder resolver essas questões levantadas. Podem ter certeza de 

que estamos fazendo o possível para esse momento. Quantas vezes eu briguei por esses 

alunos dos primeiro anos, tivemos um trabalho dedicado à recuperação desses alunos 

que chegavam ao sexto ano com problema de alfabetização, como vamos resolver isso 

quando as aulas presenciais retornarem. O Conselheiro Cícero - comenta a necessidade 

do comprometimento do pai no auxilio ao aluno. A Conselheira Sandra – o aluno que 

tem problema de aprendizagem na sala de aula continuará a ter essa dificuldade, tudo 

isso atrelado à presença do aluno e não às aprendizagens do aluno...; lógico que os pais 

terão que tomar as rédeas da educação dos filhos. O Conselheiro Gabriel – concordo 

sim com sua fala, pois temos sim que ter um bom contato com os pais, pois não 

podemos sobrecarregar esses pais, pois muitos deles não têm como atender essa 

necessidade do aluno. A Conselheira/presidente Sandra – os gestores tem que fazer um 

trabalho bem elaborado para ajudar esses alunos, temos que chamar a responsabilidade 

aos pais sim, pois os pais tem que assumir a educação do filho. O Conselheiro Gabriel – 

concorda, mas reforço que temos que nos preocupado se este aluno realmente tem o 

acesso aos novos meios de ensino. A Conselheira Adriana – os 2 lados da situação: a 

família que esta lá na ponta, tendo que lidar com um a educação do filho e o lado do 
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professor que está tendo que se adaptar com a situação... a situação hoje e que o 

profissional tem diploma está em casa e quem não tem esta nas ruas trabalhando.  O 

mais importante é todos se unirem e trabalharem em conjunto, pois não temos como 

prever quanto tempo essas situações devem durar. A Secretária/ Conselheira Márcia – 

avisa que precisa sair antes da reunião, pois estamos tendo uma urgência com as 

demissões da empresa convida, o contrato da empresa venceu, foi feito uma licitação e 

empresa ganhou, mas não temos como passar a ordem de serviço, pois as unidades estão 

fechadas. Diante disso não temos como resolver, quando voltarmos todos vão ser 

recontratados novamente.  A Conselheira Ângela – fala da sua rotina com seus pais e 

alunos, desde o início ela vem trabalhando uma aproximação com eles, criou um 

vínculo que está tendo um ótimo retorno.  O Conselheiro Vanderlei – fala que algumas 

unidades foram bem visionárias e estão se organizando muito bem. O Conselheiro Vitor 

– fala de tudo ser uma questão de planejamento, a questão e reeducação, as famílias tem 

que fazer com que as crianças façam o bom uso da internet. Pois tem os que realmente 

não têm o acesso, e os que têm, mas perdem seu tempo com joguinhos. A conselheira / 

Presidente Sandra – compartilha uma experiência... Gostaria que todos os conselheiros 

possam ter uma estratégia de estudo, principalmente a legislação, para isso montou um 

caderno com todos os materiais que julgou serem necessários ...para preparar o material 

precisei ir na secretaria de educação, percebi que a educação está muito empenhada em 

preparar uma maneira para atender bem todos durante esse período. E tem muitos 

criticando como não se estivesse fazendo nada. Mas na verdade tem muito empenho em 

fazer um bom trabalho de atender esse aluno.  A conselheira Adriana – afirma que está 

acontecendo muito disso, pessoas que estão falando, mas não tem o conhecimento da 

situação e nem se dispõe a ajudar, mas esta preparada para criticar.  A Conselheira/ 

Presidente Sandra – fala que na mídia esta tendo crítica sobre as situações, como se tudo 



 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA 

 

 
 
 
 
 

estivesse sendo imposto sem conversar..., mães que não querem assumir os problemas 

com a educação do filho..., a educação tem que disseminar as informações as mais 

claras possíveis, principalmente aos pais, muitos não tem o conhecimento do básico do 

conteúdo de estudo do filho. O Conselheiro Gabriel – entende a indignação quanto a 

critica, mas temos que entender que para muitos, a sobrevivência é muito maior do que 

aprendizagem dos filhos..., muitos acreditam que essa responsabilidade pertence ao 

governo..., não teremos como passar essa sobrecarga para eles, pois isso pode causar 

uma grande revolta, ou não tem entendimento da tecnologia ou da responsabilidade com 

aprendizagem do filho. A conselheira Cibele – informa que a cidade tem alguns pontos 

de internet livre, pode ser que não consiga suportar a demanda de equipamentos 

conectados, mas temos as unidades abertas as terças e quintas para esses fins, os 

gestores estão sendo orientados para dar todo auxílio necessário.  Alguns conselheiros 

reclamam de problemas de conexão para a realização das reuniões online, imagine a 

dificuldades dos professores e alunos. O Conselheiro Fabrício [11:06 AM, 28/04/2020] 

Bom dia.. Como não consegui falar na videoconferência vou colocar minha sugestão de 

acaso aqui..., dividindo a clientela em dois grupos, o grupo com acesso digital e o sem. 

Para o grupo digital.... O que poderíamos fazer de um modo global. Todas as escolas 

deveriam formar seus grupos de whatsapp com todos os pais de alunos como meio de 

comunicação. Não é fácil, mas é possível. A secretaria através do apoio das disciplinas 

elabora um material semanal que deverá ser disponibilizado em todas as escolas. A 

devolutiva do material será endereçada aos seus respectivos professores para correção 

através de email ou etc. Os professores que tiverem maior facilidade poderiam fazer 

videoaulas que serão utilizadas pelos alunos da rede. Um professor de cada disciplina 

faria para todos os alunos da rede. Nada obrigatório. Uma sugestão, mas amplamente 

divulgado para todos. Isso também semanalmente. E pronto. O primeiro grupo estaria 
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plenamente contemplado. [11:07 AM, 28/04/2020] Fabrício Jacob: O material que a 

Carol apoio de ciências produziu para essa semana foi excelente. Por exemplo. Não sei 

das demais disciplinas [11:08 AM, 28/04/2020] Fabrício Jacob: O grupo não digital será 

mais difícil. Pode ser produzido o mesmo material, mas impresso. Mas se surge o 

problema da entrega. A Conselheira Roberta dos Santos [11:14 AM, 28/04/2020]: 

Concordo.  Para mim é complicado. Sem wi-fi e pelo celular não consegui entrar. Não 

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

redigida, lida e aprovada por topos, será encaminha para colhimento de assinatura de 

todos os presentes na reunião online: https://meetingsamer9.webex.com/meetingsamer9- 

pt/j.php?MTID=m63c35e0b 7264e347ec9a454dc74dd314. Caraguatatuba, 28 de abril 

de 2020. 


