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Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniram-se, às 19 horas, 
nas dependências do Auditório da Prefeitura Municipal de Realeza, os membros 
do Conselho Municipal de Educação – CME. O presidente Dálcio Korb iniciou a 
reunião lendo a última ata, a qual foi aprovada e assinada pelos presentes, deu 
as boas-vindas a todos, dizendo que está muito feliz pela presença hoje de 100% 
do Conselho. Para dar início deu a palavra as conselheiras Jolsane e Geraldina 
que falaram sobre a autorização da retomada das atividades curriculares e 
extracurriculares presenciais para todos os alunos matriculados a partir da 
Educação Infantil (04 anos), sem prejuízo à continuidade das aulas não 
presenciais já em curso. Este retorno será com todos os cuidados para que não 
enseje risco à saúde. As atividades presenciais não interrompem a realização 
das remotas, devendo essa ficar disponibilizada aos estudantes. Esta 
autorização está no Decreto Municipal 4210/2021 de 29 de abril. O transporte 
Escolar também retomou as atividades normais, juntamente com o retorno das 
aulas híbridas da Rede Municipal de Ensino e de acordo com a a volta das aulas 
das Escolas Estaduais no próximo dia 17, o mesmo passará a atender também 
os alunos matriculados na Rede do Estado. Lembrando que os ônibus são 
exclusivos para transporte de alunos e alguns monitores e segue respeitando as 
normas de segurança no combate ao coronavírus, com rigor na higienização, 
distanciamento social, obrigatório o uso de máscaras e álcool em gel, reforça 
também que todos os ônibus utilizados para o transporte escolar foram 
equipados com dispenser de álcool em gel e tapete de higienização. As rotas e 
os horários permanecem iguais. Também foi comentado sobre o início da 
vacinação para os professores e funcionários da educação que irá iniciar na 
próxima semana, o que fará com que todos fiquem mais tranquilos. A conselheira 
Ciliane, representante dos diretores e docentes da Rede Estadual de Ensino 
comentou que no próximo dia 18 comemora-se o Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual Infantil e que as escolas estão trabalhando este 
tema, com a CAMPANHA NACIONAL "FAÇA BONITO". Mostrou a capa da 
campanha e explicou o significado da flor amarela na mesma: A FLOR é o 
símbolo da infância, que ao mesmo tempo demonstra a vulnerabilidade infanto-
juvenil frente ao abuso e exploração sexual. Pediu para que divulgamos também 
esta data pois é muito importante para a sociedade e as escolas. Um tema muito 
importante foi levantado pelo presidente Dálcio sobre a vacinação dos 
professores, pois estão todos preocupados com a situação, já que houve o 
retorno. O conselheiro Moacir disse que irá entrar em contato com o Secretário 
da Saúde, João, para saber se há alguma previsão. 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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