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Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, reuniram-se, às 19 
horas, a partir de ferramenta virtual, google meet, os membros do Conselho 
Municipal de Educação – CME. O presidente Dálcio Korb deu as boas-vindas à 
todos e iniciou a reunião lendo a última ata, a qual foi aprovada e assinada pelos 
presentes. Após comentou sobre as aulas remotas que estão acontecendo. A 
maioria das escolas não está tendo problemas com o retorno das atividades dos 
alunos, estes estão interagindo com os professores e fazendo sua parte. A 
conselheira Geraldina, comentou que em conversa com a Secretaria Municipal 
de Educação, Secretária e Coordenadores estão estudando uma maneira para 
o retorno das atividades pedagógicas presenciais à rede municipal de educação, 
e demais demandas das instituições de ensino. Relatou a importância da 
contribuição do conselho para as questões pedagógicas e para a organização 
do retorno. Salientou que diante do quadro epidemiológico da Covid-19, o retorno 
será gradativo, após a liberação dos órgãos de Saúdes responsáveis. Foi lido o 
Decreto Municipal 4175/2021 de 08 de março do presente ano, o qual fica 
mantido o regime não presencial para alunos dos CMEIS, Educação Infantil (04 
e 05 anos) e anos iniciais (1º ao 5º), em consonância com o Projeto Político 
Pedagógico, garantindo o direito da aprendizagem. A conselheira e secretária de 
Educação Jolsane Aparecida de Siqueira comentou que devemos pensar 
também no transporte escolar, já que neste momento, não poderá ser ofertado, 
então teremos que aguardar a liberação do SESA para darmos o próximo passo. 
A mesma comentou que dia 15 de março será comemorado o “Dia da Escola” e 
que em meio a um cenário caótico e cheio de incertezas, nossas crianças estão 
preparando uma homenagem a todos os profissionais da Educação, pois a 
escola é um segundo lar para nossos pequenos cheios de desafios e 
transformações que com a pandemia fomos obrigados a inovar no aprendizado 
sem perder o carinho, atenção e o cuidado com que sempre tivemos com nossos 
alunos. A conselheira representante da Instituição Pública de Educação 
Especial, Sônia Maciel de Souza, lembrou que dia 21 de março é Dia 
Internacional da Síndrome de Down e que a mesma é reconhecida pelo afeto, 
carinho e amor, que devemos lembrar com carinho dessas nossas crianças que 
são tão especiais e que neste momento estão sofrendo com este distanciamento 
social. O presidente agradeceu a presença de todos e pediu para que todos se 
cuidem e cuidem de vossas famílias, já que estamos vivendo uma época tão 
difícil e delicada de nossas vidas. Nada mais havendo a relatar, eu, Lizabete 
Woycik Karnikowski, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, seguirá 
assinada por mim e pelos demais presentes. 
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