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ATA DA REUNIÃO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MASSARANDUBA 

 

Aos vinte e cinco dias de março de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, 
ocorreu a Reunião do Conselho Municipal de Educação de Massaranduba, em ambiente 
virtual, por meio de videoconferência, na plataforma de comunicação Hangout Meet, com 
apresentação a partir do computador da Presidente do Conselho, para todos os conselheiros 
presentes. Participaram via hangout meet os seguintes 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, Gustavo Rietter, 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 a Conselheira, reiterou a importância do Conselho Municipal de 
Educação, tanto para deliberar quanto para discutir questões que envolvam a qualidade de 
ensino no município de Massaranduba, o objetivo desse Conselho, está muito além da simples 
discussão, mas é preciso considerar que este decide sobre a vida de mais de mil estudantes, 
além dos funcionários e demais comunidade escolar. A missão do Conselho é extremamente 
importante, pois nossos estudantes são nosso futuro e responsáveis pelo desenvolvimento do 
município, nossas decisões afetam diretamente a sociedade massarandubense. Hoje em 
especial, discutir diretrizes, currículo e sistema avaliativo é extremamente delicado e 
complexo, e  muitas vezes quando se entende ser um processo simples este se mostra menos 
simples ainda. Dando sequência à reunião, a presidente do Conselho tratou de assuntos que 
ficaram pendentes na reunião passada, a Secretaria de Educação ficou de responder alguns 
questionamentos como: cursos livres, verificar se precisam ou não de autorização deste 
Conselho para atuarem no município, em consulta ao regimento verificou-se que essa 
modalidade não precisa de autorização para funcionamento, apenas alvarás e outros 
documentos da prefeitura municipal, não foi então encaminhado nenhuma correspondência 
ao Conselho para análise, outra questão que estava pendente refere-se ao recesso dos 
professores da educação infantil, de acordo com a Sra. Elizia que responde pela Educação 
Infantil e também representa a SED, que consultou a Secretaria de Educação, que em 
discussão com a mesma tratará da resposta posteriormente para este Conselho. Há uma 
instabilidade no calendário escolar em função da pandemia, não há definição ainda do recesso 
do meio do ano em toda rede escolar, atualmente a Educação Infantil não está sendo atendida 
em sua integralidade, e entende-se que há um prejuízo no desenvolvimento desses alunos 
enquanto estamos em pandemia, muitas crianças não estão frequentando dos CEI's por 
conviverem com grupos de risco, os pais não terem com quem deixar, pois não a rede não 
está atendendo de forma integral. A Secretaria entende que os professores estão trabalhando 
em período integral, mas que também estão com número reduzido de crianças em sala, a 
carga de trabalho não está tão grande nesse sentido, todas essas questões estão sendo 
avaliadas e garantidas, assim como planejamento escolar, hora atividade, previsão de 
Conselhos de classe, fechamento de avaliação, Conselhos de classe. Tão logo a Secretaria 
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tenha o ofício redigido encaminhará este Conselho para avaliação, porém, provavelmente sem 
uma resposta definitiva tendo em vista o cenário de incertezas que se apresenta no momento. 
A presidente desse Conselho sugeriu que a secretaria de educação pensasse em alguma 
estratégia para que a educação infantil pudesse parar em algum momento durante o ano, que 
houvesse uma logística e organização no sentido de privilegiar esse público de docentes, pois 
já é uma reivindicação antiga da classe de professores da Educação Infantil,  
Outra situação apontada é sobre o comunicado, pela área da saúde, de pessoa positivada de 
COVID, da comunicação ser encaminhada para a escola, pois, apesar de termos pais 
positivados percebe-se que em alguns casos a criança continua vindo para  a escola. Há um 
acompanhamento e monitoramento de casos, mas a comunicação para as escolas é bem 
complexa e inviável em função desse acompanhamento ser de grande volume. Como 
sugestão, a Sra. Elizia informou que é possível fazer um comunicado a toda comunidade 
escolar informando que a criança frequentar a escola quando tem pessoa do seu convívio 
positivada para COVID é crime, pois está colocando em risco todo ambiente coletivo que é o 
espaço escolar. De acordo com o Sr. Leomar, quando a escola tem ciência de que algum 
familiar está em isolamento, a gestão pode chamar a família e afastar a criança para que 
cumpra o isolamento conforme regramento. A comunicação da escola, quando colaborador é 
positivado, para família deveria ser mais ágil, via grupo de whatsapp e não bilhete apenas 
alguns dias após. De acordo com a Sra Elizia, a orientação do encaminhamento ser através 
de bilhete na agenda e não via whats é da própria secretaria de educação, para não gerar 
uma situação de pânico e medo na comunidade escolar. A conselheira Paula pediu a palavra 
para compartilhar com o grupo sobre a situação da auxiliar de classe que teve teste do COVID 
positivo, a mesma ficou sabendo da informação quando levou a filha ao posto para fazer o 
exame, como mãe ela comentou que considera errado que a comunicação do resultado 
positivo da auxiliar tenha demorado tanto para ser enviado à escola. A Sra. Elisia vai levar as 
considerações da conselheira Paula para a secretaria de educação para pensar sobre uma 
solução pensando sempre no coletivo e na gestão como um todo e não em pontos específicos. 
A conselheira Paula, que atua na Associação de Pais e Professores - APP,  também pediu a 
palavra para expressar sua opinião sobre as férias, solicitou então que a secretaria avaliasse 
com atenção e zelo a questão da Educação Infantil. A Presidente deste conselho agradeceu 
as colaborações da referida conselheira. Um assunto trazido para a pauta foi a inclusão de 
algumas disciplinas que foram incluídas na matriz curricular da rede municipal. Outra questão 
apresentada pela presidente foi a questão do professor para correção das atividades remotas, 
atualmente o professor que está em home office ficou responsável pela correção das 
atividades das crianças que estão em home office também. O objetivo da secretaria foi agilizar 
o trabalho para os professores presenciais, mas não está funcionando dessa forma, pois o 
professor em home não tem o entendimento dos objetivos dessa atividade, pois apenas 
corrige, não organiza o planejamento e consequentemente não tem conhecimento de algumas 
questões. A Presidente abriu para contribuições, a Sra. Elizia, representante também da 
Secretaria, solicitou a palavra para falar sobre a questão relatando que na semana passada 
recebeu professores com queixas de sobrecarga de trabalho no sentido de planejamento, 
atendimento, planejamento, correção e postagem de atividades em função da divisão por 
grupos da aula presencial. De acordo com a Conselheira há um movimento na AMVALI que 
está verificando como fazer da melhor forma a gestão desses processos, a secretaria de 
Massaranduba está verificando como outros municípios estão tratando essa questão e como 
podem melhorar esse fluxo e em função dessas tratativas serão tomadas as decisões de como 
melhorar esse processo. Uma das possibilidades é ampliação de carga horária, professores 
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exclusivos para correção e postagem dessas atividades, sabendo que o ideal seria ampliar a 
carga horária dos docentes titulares das turmas, mas que é preciso buscar um equilíbrio entre 
a atuação e o orçamento da cidade. Será emitida portaria com todas as informações e a 
logística de atendimento e de tratativa da situação. De acordo com o Sr. Leomar há realidades 
muito diferentes na rede, com escolas com muitos alunos presenciais e em contrapartida 
outras escolas com muitos alunos em ensino remoto, mas onde já há uma pessoa auxiliando 
nesse processo por serem escolas menores. Foram organizados também alguns vídeos sobre 
como tornar a prática pedagógica mais fluida nesse momento. O grande problema é que o 
professor que hoje corrige as atividades não faz o planejamento, então a sugestão é que esse 
professor também faça o planejamento das turmas assim como no estado. De acordo com o 
Sr Leomar não há uma criação de cargo ou de turmas para novos professores, o planejamento 
e a organização continua sendo responsabilidade do professor regente. A professora Luciana 
reiterou a importância do profissional que está fazendo a correção das aulas remotas ser 
especialista da área do conhecimento, pois tem o conhecimento específico dentro da área. 
Dando continuidade aos assuntos da pauta a presidente do Conselho relatou que as Diretrizes 
Municipais de Educação estão com o texto bem escrito, de forma clara e concisa, mas é 
necessário avaliar fragmentos dos textos como: necessidade e urgência em revisar o 
currículo, pois algumas disciplinas foram reduzidas em horas mas o conteúdo continua o 
mesmo, citando que é necessário fazer uma análise bem criteriosa das diretrizes de 
reorganização curricular, sem haver prejuízo de aprendizagem. As alterações realizadas 
impactam na contratação de professor e na prática diária, pois os conteúdos de disciplinas 
como Ciências e Experimentação, por exemplo, receberam fragmentos de conteúdos da 
BNCC para serem lecionados em sala e esse fragmento é de competência, para cumprimento 
de BNCC, na disciplina de ciências, que não acontecerá porque a carga é dividida com outro 
docente. É preciso pensar na validade dessas disciplinas e se permanecerem é preciso pensar 
em um currículo próprio para elas, verificando a legalidade desse novo currículo. A Sra. Elizia 
informou que não teve contato com a elaboração desses conteúdos, pois esteve mais focada 
na construção do currículo da Educação Infantil, mas comentou que o município tem sim 
autonomia para construir seu próprio currículo, com ampliação de carga ou divisão de 
disciplinas para garantir o currículo, a grande questão acerca dessas mudanças é sobre a 
quantidade de conteúdos para o tempo que foi reduzido. Ainda de acordo com o Sr. Leomar 
há outras questões que não estão previstas no texto das diretrizes municipais, em 2020 o 
município atuou de forma remota, mas em 2021 está com ensino híbrido e essas questões 
também não estão contempladas no texto base, situações que devem ser avaliadas se cabe 
inclusão ou não, segundo ele estamos todos aprendendo nesse cenário de pandemia que se 
apresenta atualmente.De acordo com a Presidente, as inclusões das disciplinas constam em 
atas do Conselho Municipal de Educação, atas 90,91 e 92, porém consta também que a 
construção e aprovação do currículo seria realizada posteriormente, a impressão que se tem 
é que a disciplina foi criada na teoria, mas que na prática não há uma avaliação sobre a 
operação dessas, pois atualmente há um professor de teoria e outro de prática e tem-se a 
impressão de que não há aprendizagem nesse modelo. Segundo o Sr. Leomar há um estudo 
na secretaria para que haja um desdobrando para um desenvolvimento interdisciplinar e que 
fosse garantido o planejamento dos docentes, então há uma reestruturação da matriz 
curricular para garantir a aprendizagem, mas também para que haja garantia de cumprimento 
do ⅓ da carga horária de planejamento para que a demanda curricular e também a demanda 
de planejamento seja atendida. Segundo a Presidente, se retornarmos com a carga horária 
anterior (inglês, artes e educação física) já é possível cumprir a carga de planejamento 
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estabelecida. Segundo sugestão da Presidente do Conselho pode-se também avaliar a 
inclusão de informática por exemplo, pois os estudantes têm habilidades com redes sociais, 
mas não com produção textual ou então em power point. Outro aspecto importante abordado 
é sobre a emissão de históricos escolares emitidos em 2020, a carga horária ministrada não 
é igual à carga horária curricular, porque não há grade curricular para essas disciplinas ou 
uma reorganização anterior, então há questionamento inclusive sobre a validade desse 
histórico, abriu-se a palavra para a secretaria responder, de acordo com o Sr. Leomar há 
validade sim desses históricos, pois as disciplinas foram criadas, aprovadas, a pendência que 
existe é sobre a criação e aprovação dessas matrizes curriculares, mas há avaliações, 
frequências e outros trâmites que aconteceram e desta forma apenas a organização do 
currículo é que precisa ser feito. De acordo com a Presidente deste Conselho o 
questionamento é sobre a validade no processo de aprendizagem dessas “novas” disciplinas, 
não sobre alterações ou reconfigurações de currículo, mas fazer ajustes necessários na 
caminhada que já existe. Sobre a carga horária, separadamente por disciplinas não confere, 
mas ao final sim, então a contagem de carga horária final fecha, mas especificamente não, 
conforme afirma o Sr. Leomar há sim uma autorização para reorganização curricular, 
passando inclusive a aprovação pelo Conselho para essa reorganização. Conforme sugestão 
da Presidente haja a aprovação do texto base, que a diretriz seja aprovada nesse momento, 
porém com a incumbência de reorganização curricular das disciplinas mencionadas 
anteriormente para 2022. O Sr. Leomar, mesmo enquanto suplente, sugere que o texto seja 
aprovado com as considerações sugeridas pela Presidente deste Conselho. O conselheiro, 
Sr. Rafael solicitou a palavra expondo sua dúvida sobre o texto, se a proposta é o Conselho 
aprovar de forma parcial o texto não aprovando o currículo atual ou aprovar o texto em sua 
totalidade com o compromisso da Secretaria rever o texto e fazer as alterações sugeridas. Em 
resposta a Presidente deste Conselho informou que a aprovação é na totalidade, pois foi um 
texto construído a muitas mãos, por um grupo de especialistas e professores, mas com o 
compromisso de reavaliar o currículo das disciplinas incluídas, o texto em cada eixo e cada 
espaço foi construído com muita qualidade, respondendo assim a dúvida do Conselheiro.O 
texto base com ressalva na reorganização curricular conforme sugerido foi aprovado neste 
momento. O próximo assunto da Pauta é a Política Municipal de Alfabetização, com texto 
próprio, um grande avanço para a educação, de acordo com a Presidente deste Conselho, ao 
alfabetizar-se no início de sua jornada na escola faz com que a criança desenvolva-se com 
mais qualidade em seu caminhar durante a vida. Para a construção desse documento foram 
realizados muitos estudos, grupos focais de estudos para apropriação dos conhecimentos, 
como apontamento a Presidente sugere que seja organizado de forma urgente, formação 
continuada e recorrente aos docentes que trabalham com essa importante fase que é a 
alfabetização, após a discussão sobre a importância do processo de formação, a política 
municipal de alfabetização também foi aprovada por este Conselho. Inicia-se então a 
discussão sobre o processo de avaliação nesse período de ensino híbrido. Contextualizando 
sobre a atual organização das turmas neste ano letivo, têm-se 3 grupos distintos, o primeiro 
com 100% de frequência obedecendo o Plano de contingência e distanciamento, o segundo 
com 2 grupos, onde cada semana há frequência de um dos grupos e o terceiro grupo que está 
100% remoto. A grande problemática é sobre a avaliação do segundo e terceiro grupo, sobre 
frequência e registro de notas, como validar? se a entrega das atividades validar a frequência 
ou qual sugestão para o processo de avaliação. O grupo dois recebe frequências e notas 
quando entrega todas as atividades ao retornar ao momento presencial, pois, o estudante 
precisa entender que mesmo em casa é período letivo, de aula e não uma semana em sala e 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – COMED 

(Criado pela Lei Municipal n⁰.622/97) 

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ 
Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP: 89108-000  

Fone/Fax: (47) 3379-4600   -    CNPJ: 83.102.483/0001-62 
 

outra de férias, os professores planejam atividades a serem executadas presencialmente e 
em períodos que o estudante está em casa, quando é somente uma atividade que não precisa 
de devolução, o aluno recebe frequência mesmo não comprovando que a fez, pois 
subentende-se que a atividade foi realizada, porém atividades avaliativas que devem ser 
devolvidas, quando não o são, o aluno recebe falta e fica sem a nota. O questionamento da 
Presidente do Conselho é sobre a recuperação nesses casos, pois, a recuperação paralela é 
realizada para algo que não se alcançou, mas quando o aluno não faz, não há comprovação 
de dificuldade que necessite ser recuperada, como foi pensada essa situação? A Presidente 
solicitou que os demais conselheiros se manifestem sobre essa questão, pois é importante 
que essa questão seja resolvida agora em março e não adiada até dezembro para então 
precisa aprovar ou não os estudantes com as dificuldades mencionadas. Outro ponto 
levantado pela Conselheira Sra. Dayane é sobre a questão dos alunos em isolamento, pois 
percebe-se que em dias de avaliações os alunos faltam à escola com a justificativa de 
sintomas semelhantes ao COVID, porém já no dia seguinte os sintomas desaparecem e 
frequentam as aulas normalmente, como fazer a recuperação? Em que momentos é 
permitida? O Conselheiro Sr. Rafael pediu a palavra para falar sobre duas preocupações sobre 
a questão de atividade x presença, exemplificando com a situação do aluno que entrega 
atividade com atraso, em tese esse aluno não fez a atividade quando estava em casa e teria 
que fazer a atividade, esse aluno não deveria ter falta registrada em função dessa situação? 
No sistema remoto quando essa situação acontece o aluno recebe presença, mas no seu 
entendimento no modelo híbrido essa situação não deveria ocorrer, a avaliação pode ser 
recebida, mas a falta deveria ser lançada. Segundo ponto, a questão da avaliação, 
principalmente dos alunos em sistema híbrido, uma semana é pouco tempo para você avaliar, 
recuperar e passar conteúdo, considerando o processo de registro trimestral, se 
considerarmos a qualidade que se espera do trabalho docente, sugeriu que para esse grupo 
de alunos o registro deveria ser semestral. A Conselheira Sra Janaína pediu a palavra para 
contextualizar com o grupo como acontece no SESI, instituição onde atua, com as questões 
de faltas, a criança apenas tem direito a disponibilização de material  após 03 dias de falta 
justificada, pois em nenhum sistema educacional a escola prevê a entrega de material com 
menos dias de falta, quando os pais sinalizam que a criança vai faltar e não tem atestado ou 
não vai levar ao médico a orientação é que o pai procure outro pai para buscar o material, mas 
quando apresenta atestado de mais de três dias ou então atestado de isolamento por familiar 
com COVID a criança tem acesso ao link das aulas e material no Google Classroom, pois, a 
falta sem atestado é justificada e não abonada, considera que é necessário colocar regras e 
deixar os pais avisados, pois senão inviabiliza o trabalho docente e a qualidade do 
atendimento. O Conselheiro Sr. Jonas colocou-se a favor das aulas presenciais, obedecendo 
o distanciamento entre estudantes, pois assim o professor consegue observar os estudantes 
e acompanhar com mais qualidade o processo de ensino e aprendizagem. A Sra. Elizia pediu 
a palavra para contextualizar  a organização da Secretaria acerca da frequência e avaliação 
nesse período de ensino híbrido, encaminhando ao Conselho uma proposta de Resolução de 
como gerir todas as questões apontadas. No ano de 2020 foi encaminhado a este Conselho 
uma Resolução sobre toda gestão da escola em período de pandemia, este ano acontecerá 
da mesma forma, mas a Secretaria estava aguardando a região da AMVALI para verificar 
como está a gestão em outros municípios da região. Nos próximos dias será enviada ao 
Conselho para aprovação, com itens acima citados, sobre a frequência comentou que as 
crianças que estão na semana presencial vindo para a escola de acordo com sua vinda para 
escola, as crianças que estão em casa na semana devido ao escalonamento de turmas não 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – COMED 

(Criado pela Lei Municipal n⁰.622/97) 

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ 
Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP: 89108-000  

Fone/Fax: (47) 3379-4600   -    CNPJ: 83.102.483/0001-62 
 

recebe falta, tem presença garantida todos os dias, assim como os que optaram pelo 100% 
remoto, entende-se que as crianças estão recebendo aulas, material, orientações de outra 
forma, então não pode receber falta por não ter devolvido uma atividade, entende-se que é a 
mesma situação do aluno que está em sala mas que não faz a atividade, deve haver registro 
do docente relatando que não fez atividade, que não entregou avaliação, como acontece nos 
momentos presenciais. Essa descrição já consta na Resolução que será encaminhada na 
sequência para o Conselho para aprovação. O Município de Massaranduba recebeu do 
Ministério Público e deve fazer chegar aos pais uma carta de responsabilidade sobre o 
processo de ensino aprendizagem de seus filhos e que o não acompanhamento deste pode 
configurar abandono intelectual tendo consequências jurídicas às famílias. A Presidente deste 
Conselho informou que vamos acolher a correspondência, mas que não necessariamente 
precisa ser aprovada, pois o município tem sistema próprio de educação e não é vinculado a 
outros municípios, então é possível que seja marcada uma reunião extraordinária para 
discussão desta resolução, de acordo com a Sra. Elizia que há possibilidade de criarmos 
comissão para delegar sobre os assuntos e depois levar para a grande plenária o que foi 
definido, para a Sra. Josiane a questão da frequência incomoda, pois dá a impressão de que 
a escola pública defina em relação à qualidade, entristece e enfraquece a classe e a educação, 
pois considera que não se tem apoio do poder público e da classe trabalhadora da educação. 
A Sra. Janaina também comentou que no último Decreto Estadual que legisla sobre a questão 
de frequência não consta essa possibilidade de reversão, é uma questão bem sensível e que 
precisa ser avaliada com bastante atenção, há um abismo entre a educação pública e privada 
nesse período de pandemia. De acordo com a Presidente deste Conselho é muito triste 
perceber que esse abismo está crescendo e que isso desacredita a educação pública e 
gratuita e que é a grande possibilidade de mudança de vida das pessoas. O papel do professor 
é extremamente importante na questão do envio de atividades então quando o aluno está em 
casa, para que também não reforce a impressão de férias. Desta forma então a Presidente 
sugeriu que não continuássemos as discussões sobre a avaliação, vamos aguardar a 
Resolução, a leitura de todos os conselheiros e posteriormente nos reunirmos novamente para 
então discutir essa questão, considerando toda seriedade que este assunto traz. Antes de 
encerrar a reunião a Sra Elizia comentou sobre a constituição do Conselho Municipal de 
Educação, que no site do MEC há material para formação de conselheiros, com cartilhas e 
demais material,  com a organização e o peso da Lei e do Regimento, cobrou-se pela 
controladoria a falta de representante do legislativo, no ano de 2020 foi realizada a revisão do 
Regimento e da Representatividade, que não foi instituída em lei, a Lei Orgânica do Município 
precisa  reorganizada e aprovada com o novo Regimento e outras questões, essa é uma 
atribuição da Secretaria Municipal de Educação do Município, respeitando as decisões 
tomadas até momento. O Sr. Leomar informou que há a possibilidade de publicar todas as 
decisões deste Conselho no site oficial da Prefeitura, o que configura e atesta a idoneidade e 
confiança deste órgão. Não havendo mais assuntos a serem tratados  e com a pauta sugerida 
tratada, a Presidente deste Conselho agradeceu a participação de todos, reiterando a 
importância deste Conselho no acompanhamento e preocupação com o processo de ensino 
e aprendizagem de toda comunidade do município,  dando por encerrada a referida reunião. 
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