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ATA DA REUNIÃO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MASSARANDUBA 

 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às treze horas, ocorreu a Reunião do 
Conselho Municipal de Educação de Massaranduba, presencial e em ambiente virtual, por 
meio de videoconferência, na plataforma de comunicação google Meet, com apresentação a 
partir do computador da Presidente do Conselho, para os conselheiros que não conseguiram 
se fazer presentes. Participaram via hangout meet cinco Conselheiros: Cirlei de Fátima 
Santos, Janaina Lueders, Marynes Ranghetti, Patrícia Gross Doege e Paula Jaine Petry 
Machado. Fizeram-se presentes, presencialmente, os seguintes conselheiros Titulares: 
Adriana Jensen Kemczynski, Andréia Abelino Safanelli, Dayane Michele Thom Mueller, 
Gustavo Rietter, Ivário Giese, Jonas Morsch, Josiane Cardozo Kieckhoefel, Carina Ruth 
Friedemann Stolf, Rafael Victor Batista De Oliveira, Sandra Reikavieski, Vlademir  Luciano 
Mosca, e também os Conselheiros Suplentes: Greice Luiza (APAE), Cintia Mara Friedmann 
Tomio, Cheila Marezani, Luciana Fleming, Simão Henrique Jacobowski.  A Conselheira e 
Presidente, Sra Josiane Cardozo Kieckhoefel, cumprimentou a todos e iniciou a reunião 
dando boas-vindas aos conselheiros e convidados. Na sequência realizou a leitura da ata 
anterior para aprovação e assinatura dos conselheiros presentes nesta reunião, ata 
aprovada e encaminhada para assinatura. Dando continuidade a Conselheira deu as boas 
ao Conselho Tutelar, convidado para esta reunião, fazendo uma explanação sobre a 
importância do trabalho do conselho nesse momento de pandemia, sobre a dinâmica das 
aulas e a falta de comprometimento de alguns alunos, observada durante esse período. O 
Conselho tutelar está presente para contextualizar um pouco sobre como atuou nesse 
período, iniciando o conselheiro comentou que no início desse processo não houve visitas 
em função do receio de estar com outras pessoas em residências sem conhecer o protocolo 
de cuidados dessa família. O Conselheiro comentou que inicialmente não havia nenhuma 
orientação do MP sobre como proceder com crianças que estavam em situação de 
vulnerabilidade, seja social ou educacional, após orientação da Promotoria de Jaraguá do 
Sul foi solicitado apoio ao Promotor de Guaramirim para que encaminhasse este documento 
para que possam levar durante os atendimentos. Em junho iniciaram as visitas nas casas, 
observando o motivo da não participação das aulas, da entrega das atividades, quando 
identificada alguma situação particular o conselho encaminhava ao CREAS, que possui uma 
equipe de psicólogos, porém, muitos destes também fazem parte do grupo de risco ou estão 
afastados. De acordo com os Conselheiros tutelares hoje, legalmente, não há como interferir 
com famílias que não estão realizando as atividades se não houver encaminhamento de um 
relatório técnico sobre todo histórico de oferta da escola e da rede de ensino para que a 
criança tivesse a possibilidade de participar e realizar as atividades. Em casos de omissão 
da família o Conselho Tutelar fazia a visita e orientava a família para que todas as atividades 
fossem realizadas e a demanda retornava à escola para que desse continuidade e reforço à 
família novamente. A partir da conversa entre Conselheiros Tutelares e Conselheiros do 
COMED constatou-se que não há uma comprovação das visitas do conselho tutelar às 
famílias, pois em função do aumento da demanda foram suprimidos alguns documentos que 
eram encaminhados para os pais comparecerem para esclarecimentos sobre a situação da 
criança. Não há nenhuma comunicação entre Conselho Tutelar e CMDCA acerca de todas 
as situações que ocorreram durante a pandemia com as crianças do município. Nas turmas 
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de alfabetização, definiu-se que a reprovação apenas se dará caso haja infrequência da 
criança, tendo em vista que não há registro de notas nesta etapa. Definiu-se, com 
unanimidade de voto dos conselheiros que o Conselho Municipal de Educação de 
Massaranduba, se coloca favorável a reprovação dos estudantes que não entregaram 
atividades e obtiveram frequência insuficiente a mínima exigida. Foi mencionado pelo 
conselheiro Simão Henrique Jacobowski a preocupação com a possibilidade de as 
atividades entregues não terem sido realizadas por alunos e sim por terceiros, durante o 
período da pandemia e afastamento da escola, e em função dessa situação ele levantou o 
questionamento de como seriam tratados esses casos, se os alunos seriam chamados à 
escola para realizar novamente todas as atividades, as não entregues e as entregues mas 
não realizadas por eles e como se daria a aprovação ou reprovação desses alunos. A 
Secretaria Municipal de Educação foi questionada como procederiam nesses casos, os 
alunos seriam chamados para a escola para fazer as atividades que não fizeram a partir de 
março, abril, ou somente os alunos que tiveram atividades feitas por terceiros? Nesse 
sentido definiu-se então que serão utilizados os mesmos critérios para reprovação que a 
Secretaria usou nos demais casos, o aluno que não entregou nenhuma atividade, 
independentemente de ter a feito ou não estaria automaticamente reprovado, a entrega da 
atividade está atrelada ao recebimento da frequência, aluno que não entregou a atividade 
recebe falta e consequentemente não atinge os 75% minimamente necessários para 
aprovação. Seguindo a pauta da reunião, foi colocado para aprovação deste Conselho do 
Plano de Contingência do Município de Massaranduba, constatou-se que o Plano está 
organizado para educação básica, com capítulos exclusivos para Ensino Fundamental e 
Educação Infantil, com escalonamento de retorno, iniciando pelas séries mais avançadas, 
por exemplo 9º, 8º...., plano de contingência aprovado pelos Conselheiros presentes. 
Discussões para 2021, Plano Municipal de Educação, supressão de disciplinas para 2021, 
se permanecem ou não, se diminuem, plano de cargos e salários que não veio para análise 
do conselho, funções sem regulamentação, especificar a sala de apoio, estudo dos 
documentos municipais, estaduais e federais que versem sobre educação. 
 
 
 

 

 

                                Janaina Lueders          Josiane Cardozo Kickhoefel  

                                 Secretária                   Presidente do COMED/MASSARANDUBA 
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