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ATA DA REUNIÃO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MASSARANDUBA 

 

Aos vinte e quatro dias de fevereiro de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, 
ocorreu a Reunião do Conselho Municipal de Educação de Massaranduba, presencial e em 
ambiente virtual, por meio de videoconferência, na plataforma de comunicação Hangout 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, Marynes Ranghetti, Janaina Lueders, 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, Ivário Giese, Josiane Cardozo Kieckhoefel, Rafael Victor Batista De Oliveira,  Sandra 
Reikavieski, Vlademir  Luciano Mosca e presentes também os Conselheiros Suplentes: Cheila 
Marezani, Luciana Fleming, Patrícia Gross Doege. 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,apresentou a pauta do dia de hoje, onde 
teremos a apresentação da equipe da secretaria de educação, sendo a secretária a Sra. Diva 
Spezia Ranghetti, Coordenadora de educação Infantil Elísia Stein, do Ensino Fundamental 
SR. Leomar Kieckhoefel e a coordenadora de Educação Especial Ariane Berri Riegel, os 
representantes da secretaria fizeram uma breve apresentação, alguns dos novos membros da 
secretaria são inclusive membros COMED. Seguimos retomando o assunto do plano de 
contingência, revisitando o documento, o que é, para que serve e considerações importantes 
já apontadas por este conselho no momento de aprovação do Plancon do município de 
Massaranduba. O Sr. Leomar fará uma explanação sobre alguns pontos do Plano de 
Contingência como: como estão organizados os planos, que foram organizados junto às 
gestões escolares e de acordo com legislação vigente no estado de Santa Catarina, os planos 
não são fechados,estão em movimento constante, muito transparentes, estão na página da 
secretaria de educação, até o dia 25/02 os CEI’s e as escolas entregaram uma revisão da 
primeira versão do plano. De acordo com a legislação atual é possível aos pais optarem por 
ensino presencial ou remoto desde que a escola seja comunicada com sete dias de 
antecedência para que consiga organizar toda logística de transporte, merenda e contratação 
de pessoas para auxiliar nas escolas garantindo a segurança e saúde de todos os envolvidos. 
Foram contratadas pessoas extras para auxiliar no monitoramento das medidas sanitárias 
para auxiliar nas demandas que as escolas identificam. 
No dia 26/02 será publicada na página da Secretaria de Educação do município a segunda 
versão, não apagando a primeira, desta forma todos podem consultar ambos os planos. 
Algumas turmas foram divididas em dois grupos, grupo A e B, onde um deles está presencial 
e outro remotamente na semana, trocando na próxima semana. De acordo com levantamento 
da semana de 16 de fevereiro na rede municipal, 80% das crianças da Educação Infantil estão 
vindo presencialmente no ensino fundamental, 77% dos alunos estão presentes em sala, e 
cerca de 23% estão em ensino remoto. A SED possui um controle de toda rede dos alunos 
afastados por COVID, suspeita ou em isolamento por casos na família, esses dados são 
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enviados à Secretaria da saúde que acompanha esses dados.Há semanalmente uma reunião 
da SED com os diretores em que são feitos reforços para não relaxar nas medidas de 
segurança. Por sugestão de um membro do conselho foi solicitado que a secretaria da saúde 
comunique as escolas quando um familiar testa positivo para que a escola possa isolar essa 
criança ou família. Com relação aos encaminhamentos pedagógicos em 2021, a informação 
é que o ensino presencial está organizado de forma específica em 2021, pois está buscando 
redimir as dificuldades de aprendizagem de 2020 e incluindo o currículo de 2021, os intervalos 
foram escalonados, com horários diferentes por turno para poder atender dentro das normas 
de saúde. Foi encaminhado aos pais uma cartilha com todas as informações sobre a 
prevenção ao COVID, esta cartilha foi disponibilizada via grupos de WhatsApp e os pais 
assinaram um termo de responsabilidade e consentimento, onde o pai se compromete a 
passar semanalmente na escola para buscar os encaminhamentos pedagógicos e entregar 
as atividades da semana passada, onde os casos omissos devem ser registrados no APOIA, 
que é diretamente encaminhado para o Conselho Tutelar, considerando que 05 dias de faltas 
consecutivas ou 07 dias de faltas alternadas a própria escola encaminha o documento para o 
Conselho Tutelar. Foi realizada uma avaliação diagnóstica com base na aprendizagem de 
2020 para verificar e identificar a necessidade de planejamento dos professores para o 
processo de aprendizagem deste ano. A Secretária de Educação do Município compareceu à 
reunião, fazendo uma breve apresentação. Dando continuidade à reunião, a presidente do 
Conselho apresentou um documento do Ministério Público sobre o atraso à apresentação dos 
Planos de Contingência, cobrando uma resposta do município para esclarecer o motivo do 
atraso da entrega e encaminhamento desses documentos. Após a apresentação deste 
documento foram apresentados desafios que estamos enfrentando e como podemos sanar os 
problemas identificados, como por exemplo a exaustiva carga de trabalho de docentes como 
de inglês, que devem entregar e aplicar aulas semanalmente, solicitam alteração para cada 
15 dias, há uma sobrecarga de planejamento para o mesmo tempo de carga horária paga, 
aumento da quantidade de turmas em função dos desdobramentos. Há um estudo na 
secretaria de educação com o objetivo de melhorar a qualidade do trabalho docente e também 
o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Flexibilidade na entrega das atividades 
que são executadas pelo ensino remoto, não entregar todos no mesmo dia. Sobre a 
contratação dos auxiliares de sala, que estão hoje sem função prática sobre sua atuação, 
tendo em vista que os alunos com deficiência não estão presentes na escola, organização dos 
horários de lanche das turmas durante o horário das aulas, acaba atrapalhando em momentos 
de avaliação. Estudo ou projeção de como operacionalizar na prática disciplinas que foram 
incluídas em disciplinas que já tinham esses conteúdos embutidos. Rever avaliação do 
primeiro ano, que hoje é por assinalar e não reflete o currículo dessa etapa, qual proposta? 
alinhar a proposta de avaliação (boletim) que é ofertada hoje e como pode ser melhorado para 
estar aderente e consonante entre proposta pedagógica e currículo. Solicitando 
esclarecimentos sobre a escola It’s que oferta espaços de recreação, não configurando como 
espaço pedagógico, averiguar e conferir se é ou não necessário autorização do COMED para 
funcionamento, será necessário verificar o que diz o estatuto do COMED, sobre o que legisla. 
Troca da membro Scheila que não está mais na orientação pedagógica, retornou para sala de 
aula. Ler para a próxima reunião as Diretrizes Municipais de Educação para conhecer, discutir 
e apresentar possíveis sugestões. 
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                               Janaina Lueders          Josiane Cardozo Kickhoefel  

                                 Secretária                   Presidente do COMED/MASSARANDUBA 

 

Conselheiros Titulares  

Adriana Jensen Kemczynski  

Andréia Abelino Safanelli  

Cirlei de Fátima Santos  

Dayane Michele Thom Mueller  

Ivário Giese  

Janaina Lueders  

Josiane Cardozo Kickhoefel   

Marynês Ranghetti  

Paula Jaine Petry Machado  

Rafael Victor Batista De Oliveira  

Sandra Reikavieski  

Simão Henrique Jacobowski  

Vlademir  Luciano Mosca  

Conselheiros Suplentes  

Cheila Marezani  
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Luciana Fleming  

Patrícia Gross Doege  

 

                      

 

 


