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Aos quatro dias do mês de junho 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 dando as boas-vindas aos presentes, lendo a ata anterior que
foi aprovada e assinada pelos presentes. Também justificou a ausência dos
conselheiros Antonio Marcos Myskiw e Páscoa Leocádia da Silva, que por
motivos particulares não puderam se fazer presentes. A conselheira Sonia
Fassina, pediu a palavra pois está preocupada com a dificuldade dos alunos no
aprendizado, assim sendo as coordenadoras das escolas, juntamente com a
Coordenadora da Secretaria de Educação irão se reunir para tomar algumas
decisões já que estamos no segundo trimestre e teremos a prova Paraná no mês
de outubro e a prova Brasil, que ainda não tem data marcada, mas que iniciará
em novembro, e que será o índice do nosso IDEB. A preocupação não é apenas
nas escolas municipais, esta vem sendo em todas, até mesmo nos particulares,
foi comentado que este déficit se prorrogará por mais algum tempo, até os alunos
retornarem a vida escolar normal. A conselheira Carla Denise Renner também
comentou sobre a preocupação das professoras e no déficit que os alunos que
estão retornando se encontram. Teremos que ter um olhar todo especial para
estes, disse ela, já que muitos não tiveram o apoio pedagógico dos pais em casa.
O Presidente deu a palavra aos presentes. 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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