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Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, 1 

estiveram reunidos através da Reunião online -  plataforma Google Meet: os (as) 2 

conselheiros (as): Viviane Regina Gimenes Cavalcante, Regina Helena 3 

Machado Santos, Nair Paulino Fujita, Solange Prado Castel, Rosebelly Nunes 4 

Marques, Daniela Farto Brugnerotto de Aguiar, José Ferreira Matos,  Liliane 5 

Tapia Maciel Colina, Juliana Montebelo Pazeti, Sueli Helena Fonseca Leopoldino 6 

Alves, Gisele Gonçalves Bortoleto, Nivaldo Guidolin de Lima Filho, Juliano 7 

Pereira Passos e a secretária da Sala dos Conselhos: Renata Cristina Fedrigo. 8 

A reunião foi ministrada pela presidente Viviane seguindo a Ordem do Dia: 9 

Análise de sugestões e contribuições dos Conselheiros sobre o Parecer CNE/CP 10 

Nº 5/2020, que dispõe sobre a Reorganização do Calendário Escolar e da 11 

possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 12 

cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-13 

19. Essa discussão dará subsidio a elaboração do Parecer do Conselho 14 

Municipal de Educação, referente ao Parecer citado acima. Assim, iniciou-se a 15 

reunião com a Presidente Viviane solicitando aos grupos de trabalho apresentar 16 

os estudos realizados sobre o Parecer CNE/CP Nº 5/2020, as análises e ações 17 

que estão sendo realizadas. Como representante das escolas particulares a 18 

conselheira Sueli falou sobre o trabalho realizado na escola particular Dom 19 

Bosco, iniciou relatando que a pandemia obrigou o mundo a se reinventar e que 20 

no setor da educação, as unidades de ensino público e redes privadas foram 21 

fechadas e o calendário e a rotina dessas instituições foram  alterados, sendo 22 

que, pais e professores de modo geral precisaram rever seus papeis e 23 

desenvolver habilidades, adaptando-se a novas rotinas dentro de casa, 24 

envolvendo trabalho, estudo, lazer e descanso no mesmo ambiente e com as 25 

mesmas ferramentas televisão, computador e celular. Diante de trocas sobre o 26 

processo, se faz necessário pensar em novas formas de ensino, de 27 

aprendizagem e a pandemia nos forçou a promover a modificação, promover a 28 

transformação da própria educação. Falou sobre as Plataformas e como está 29 

sendo o acesso pelos alunos e pais, sobre a dificuldade das escolas particulares 30 

em relação ao momento, devido ao não recebimento de mensalidades. Um dos 31 

principais desafios é adequar aulas, materiais e atividades para outro modelo 32 

que não o presencial. Muitas tecnologias estão sendo disponibilizadas neste 33 

momento de crise. São tantas informações que torna muito difícil encontrar a 34 

melhor solução para atender à essa necessidade não planejada de ensinar além 35 

dos muros da escola. Um outro grande desafio é a falta de infraestrutura 36 

necessária para as aulas a distância nos lares, especialmente em se tratando de 37 

estudantes da escola pública. A falta de tempo e preparo das famílias para 38 

mediar a realização de atividades pedagógicas torna o ensino ainda mais 39 

complexo. Regina relata que não consegue compreender o que a criança faz na 40 

escola em casa, não consegue ver a atividade remota para a educação infantil. 41 
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Solange fala sobre a importância da interação na educação infantil, questiona 42 

como a escola particular faz para inserir todas as famílias na plataforma, Sueli 43 

fala sobre o parecer do conselho nacional de educação – CNE, da importância 44 

da interação, mas neste momento é necessário realizar a atividade junto com os 45 

pais. Juliana iniciou a fala sobre o Ensino Fundamental sobre o calendário 46 

escolar, relata que a escola na qual trabalha, escola estadual, estão computando 47 

os dias letivos pelos canais/aplicativos no celular e pelos centros de mídia. Como 48 

também entregam atividades impressas. Estão acontecendo alguns entraves, 49 

como a ausência de alguns alunos. Pela busca ativa estão realizando o contato 50 

com os alunos, relata que são em média de 26%. Para o ensino médio utilizam 51 

a plataforma classroom e meet, reafirma que atingir os 6º e 7º anos é 52 

preocupante. Estão fazendo também roteiros descritivos para auxiliar os alunos, 53 

por fim estão avaliando todo esse processo. Quanto aos professores reforça que 54 

estão trabalhando muito. Sugere também que seja realizado um diagnóstico com 55 

as famílias e a busca ativa para acompanhar o que os alunos estão fazendo. 56 

Após vários apontamentos ficou acordado a continuidade das discussões, serão 57 

feitos grupos no whatsApp, de acordo com cada segmento e faremos uma 58 

reunião extraordinária para a apresentação dos segmentos que não 59 

apresentaram na data de hoje. Com o intuito de finalizar as contribuições. Será 60 

montado também um grupo de trabalho para a finalização do parecer, com o 61 

objetivo de pensar em ações, para a educação do nosso município, respaldado 62 

na legislação, acompanhando as ações do município. A presidente solicitou à 63 

todos e se manifestaram a Regina e o Nivaldo. Nada mais havendo a tratar, eu 64 

Daniela Farto Brugnerotto de Aguiar, redigi esta Ata que depois de lida e 65 

aprovada será assinada por mim e demais membros no retorno presencial. 66 

 

Assinaturas 

 

Daniela Farto Brugnerotto de Aguiar...................................................................... 

Gisele Gonçalves Bortoleto.................................................................................... 

José Ferreira Matos................................................................................................ 

Juliana Montebelo Pazeti....................................................................................... 

Juliano Pereira Passos .......................................................................................... 



 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
    Criado pela Lei Municipal nº. 4.599 de 28 de dezembro de 1998 

 

Prefeitura Municipal de Piracicaba - Secretaria Municipal de Educação 
Rua Cristiano Cleopath, 1902 – Alemães – Piracicaba, SP – CEP: 13419-310 
Fones: (19) 3417-1474 / 3426-4929 – E-mail: cme.piracicaba.sp@gmail.com 

Liliane Tapia Maciel Colina..................................................................................... 

Nair Paulino Fujita..................................................................................................  

Nivaldo Guidolin de Lima Filho............................................................................... 

Regina Helena Machado Santos............................................................................ 

Renata Cristina Fedrigo.......................................................................................... 

Rosebelly Nunes Marques..................................................................................... 

Solange Prado Castel............................................................................................. 

Sueli Helena Fonseca Leopoldino Alves................................................................ 

Viviane Regina Gimenes Cavalcante..................................................................... 


