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Aos três dias do mês de agosto de 2020, às 14 horas, reuniu-se nas dependências do 
Departamento de Educação, a Secretária deste departamento Silvana Christina Vieira 
Cadamuro juntamente com as coordenadoras pedagógicas, a representante da 
Empresa de Consultoria Educacional SUPERA Célia Faccin, os diretores e 
supervisores das escolas municipais de Mandaguaçu para ser repassada a 
organização e construção do plano de retorno das aulas presenciais de acordo com a 
solicitação do Índice de Transparência da Administração Pública ITP: COVID- 19, 
questões relativas à distribuição das cestas básica, a revisão e a entrega da matriz 
curricular, o calendário escolar, uma versão preliminar da eleição de diretores, que 
ocorrerá ainda este ano. A secretária iniciou a reunião cumprimentando a todos e em 
seguida orientou sobre o horário de funcionamento das escolas solicitando que as 
mesmas façam seus turnos de atendimento, que a escola pode funcionar como apoio 
aos familiares, desde que mantenha as regras de segurança sanitárias, destacou 
também sobre o retorno da hora atividade dos professores nas escolas pedindo a 
organização escalonada e citou que o seminário online acontecerá na primeira semana 
de setembro. Logo após, Silvana relatou que entregou os documentos sobre os alunos 
que não estão acessando ou buscando as atividades nas escolas para os membros do 
Conselho Tutelar que fará os encaminhamentos necessários, mas ainda não obteve 
retorno. Silvana ainda destacou que as atividades online continuarão a ser postadas 
mesmo com o retorno das aulas presenciais, se houver e que nas datas das 
gravações, o coordenador de cada escola deve acompanhar o professor e auxiliar ou 
orientar quando necessário e os diretores deverão passar os nomes dos alunos que 
necessitam receber a cesta básica imediatamente para a continuidade da distribuição. 
Silvana ainda falou que haverá eleição para diretores no mesmo formato da eleição 
anterior e passou a palavra para a coordenadora Simone Pizzolim que fez a reflexão do 
primeiro semestre, analisando as dificuldades encontradas e as possíveis resoluções, 
como também a relação entre os professores. Simone ainda destacou sobre como 
proceder com as atividades que estão sendo recolhidas e confirmou que as atividades 
serão postadas quinzenalmente e quando houver alguma situação é para falar com os 
pais no particular.  A coordenadora Talita Farina Santos explicou a divisão de alunos 
por turmas para melhor atende-los, como também as avaliações postadas. Talita 
orientou que os professores da Sala de Recursos Multifuncionais auxiliarão os alunos 
na avaliação da turma a qual o aluno pertence e que na semana seguinte será feita 
uma sondagem para relatório. Logo após, as coordenadoras da educação infantil, 
Márcia e Micheline fizeram um feedback do que foi realizado no primeiro semestre com 
os alunos da educação infantil e no segundo semestre acreditam que os alunos de 0 a 
2 anos não retornarão este ano conforme Resolução Conjunta nº 01/2020, passando a 
palavra para a coordenadora Renata que falou sobre a atuação do conselho escolar e 
na importância de reunir o Conselho Escolar para inclusive iniciar as ações junto ao 
Conselho Tutelar. Ela falou também sobre a avaliação e recuperação referente ao 
segundo bimestre e para valorizar os pais que participam. Ainda com a palavra, Renata 
orientou sobre o preenchimento do livro de chamada e se o aluno não realizou as 
atividades é para deixar em branco no livro de chamada e aguardar orientações. Ainda 
sobre as gravações ressaltou a necessidade do acompanhamento dos supervisores 
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nas gravações, de fazer a correção antecipada dos slides e atividades que serão 
postadas, aproveitou a ocasião falando que vai ser averiguado sobre continuar com os 
mesmos membros do Conselho. Dando continuidade, Célia passou um vídeo do 
Professor Celso Antunes fazendo a reflexão momentânea, que perdemos quantidade, 
mas ganharemos em qualidade, depois apresentou as orientações da UNDIME, 
abordou sobre o Protocolo de retorno as aulas nas redes municipais de educação e 
destacou o planejamento para fazer a Comissão Municipal de Gerenciamento da 
Pandemia da COVID 19, a composição da Comissão e as funções Sugeriu também 
fazer Comissões Escolares de Gerenciamento da Pandemia da COVID 19 com os 
Conselhos Escolares. Nada mais havendo a tratar, eu Talita Farina Santos, lavrei a Ata 
que segue assinada por mim e os demais presentes. 
 
Mandaguaçu, 03 de Agosto de 2020. 
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