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Por uma Pedagogia estruturada no Saber Conviver 

Construindo Pontes para a Aprendizagem 

ATA DA REUNIÃODO CMAPPP COM OS GESTORES DA REDE PRIVADA 

DE ENSINO DO MUNICIPIO 

 

Aos dezesseis dias do mês julho de dois mil e vinte, às quatorze 

horas, os membros do COMITÊ DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS NO PERÍODO DE PANDEMIA-CMAPPP, reuniram-se com os 

Gestores das escolas privadas do município através do aplicativo 

“Google Meet”. Conforme convocação prévia. Participaram os seguintes 

membros do Comitê: A professora Teresinha Melo – Coordenadora do 

Comitê; Severina Amara Barroso Mendonça - Representante da Gerência 

de Avaliação, Monitoramento e Registro; Izabel Cristina Santos da 

Silva - Representante dos pais  de alunos da Escola Cicero Dias; 

Edileuza Francisca da Silva Mesquita - Representante da Gerência de 

Gestão Educacional e secretária do Comitê; Ana Cristina Oliveira de 

Andrade - Representante dos Gestores Escolares; Maria de Lourdes de 

Carvalho Fragoso- Representante dos Coordenadores Pedagógicos; Ana 

Paula Maria de Lima-Representante do SINDPROME. A representante do 

(CME)- Conselho Municipal de Educação, professora Célia Regina não 

estava presente, mas já havia comunicado com antecedência sua 

ausência. Também participaram os Gestores das seguintes escolas da 

rede privada de ensino do município: Educandário Menino Deus; Escola 

Pedras Preciosas; Educandário Arte de Aprender; Educandário Nova 

esperança; Escola Tempo de Aprender; Escola Nossa Senhora das Graças; 

Educandário Formação Jardim de Deus; Educandário Paraiso da Criança; 

Escola Mãe Imaculada; Educandário Estação do Saber; Escola Semente 

do Amanhã; Escola Menino Jesus; Escola Sonho Meu; Escola São Miguel; 



 
Escola Recanto Infantil; Educandário David Melo; Escola Crescendo e 

Aprendendo; Escola Instituto São José. A reunião teve início com a 

professora Teresinha Melo, que se apresentou aos presentes como 

coordenadora do Comitê e secretária executiva de Cultura de Escada, 

em seguida leu a agenda do encontro com os seguintes pontos de pauta: 

1. Boas-vindas e Mensagem para reflexão “mais unidos que nunca”;2. 

Apresentação dos membros do Comitê do CMAPPP; 3. Apresentação das 

planilhas com dados percentuais dos alunos ativos nas aulas não 

presenciais das escolas da rede privada de ensino; 4. Apresentação 

das experiências exitosas das escolas privadas que atingiram acima 

de 85% percentual de alunos ativos nas aulas não presenciais; 5. 

Apresentação do Parecer CNE/CP nº011/2020. Seguindo a pauta a 

professora Edileuza Mesquita se apresentou e fez a leitura da 

mensagem e ao finalizar passou a oportunidade aos presentes. Na 

ocasião, o professor Marcelo Moreira do Educandário Menino Deus falou 

que a mensagem era tocante, e seu conteúdo foi além do profissional 

pois nos levou a refletir acerca da solidariedade entre as pessoas, 

nesse momento crucial que vivemos, disse  ainda, que a todo momento 

estamos reinventando, reaprendendo e que mesmo distante estamos 

“juntos” pela emoção. Em seguida a coordenadora reiterou a fala do 

professor Marcelo e falou que também tivemos ganhos, como o conjunto 

do aprendizado proporcionado pelo momento. Dando continuidade as 

apresentações foi a vez da professora Lourdes Fragoso falar, e disse 

da sua satisfação e do compromisso do Comitê com a educação. A 

professora Ana Andrade se apresentou e também falou do compromisso 

de todos com a educação nesse momento, e citou as dificuldades dos 

pais que não tem internet finalizando. A representante do SINDPROME 

Ana Paula, ao se apresentar falou do seu contentamento e disse que 



 
neste dia, fazia 23 anos no município de serviços prestados à 

educação. A coordenadora retomou a palavra parabenizou Ana Paula, e 

continuou com a pauta passando a palavra para a representante da 

Gerência de Avaliação Monitoramento e Registro, que  iniciou a 

apresentação das planilhas com os dados percentuais da Educação 

Infantil das escolas da rede privada de ensino (Anexos A), explicou 

que todas escolas seriam identificadas por letras para que fosse 

mantido o anonimato. Logo que finalizou a apresentação, Teresinha 

Melo sugeriu que as escolas com os percentuais acima de 85% 

compartilhassem suas estratégias e “experiências exitosas” para que 

houvesse troca de experiências. Logo, o professor Marcelo Moreira do 

Educandário Menino Deus, iniciou sua fala dizendo que é desafiador 

o momento, mas que desde março já começou a criar momentos de diálogo 

com coordenadores, professores, pais, e pediu que se organizassem em 

horários para que não fossem pegos de surpresa. Ademais, iniciou a 

contação de histórias através de vídeos, solicitou que os alunos 

fossem acompanhados nas suas atividades, e acrescentou que os 

professores enviam os vídeos e ficam um tempo com as famílias 

orientando, ressaltou o material que a SEDUC disponibilizou e disse 

que  foi de grande valia, nesse momento a coordenadora Teresinha 

Melo perguntou como ele envolveu os pais que não tem internet nas 

atividades, Marcelo Moreira respondeu que fez o levantamento, entrou 

em contato e agendou a ida desses pais na escola para entregar o 

envelope com as atividades, e os professores também levam nas 

residências de alguns alunos se houver necessidade. Mais uma pergunta 

foi feita pela coordenadora, como seria a avaliação  dessa 

aprendizagem, ele explicou que nesse momento estamos lidando com um 

campo vasto de aprendizagem que não se resume apenas  a conteúdos, 



 
mas devemos considerar habilidades operativas, cognitivas diversas 

desenvolvidas pelas crianças, percebe também como pai que é 

gratificante quando ver a mudança na convivência mesmo gradativa, 

fala do desafio de dialogar com os pais, sensibilizá-los, mostrar 

que esse é o caminho. Teresinha mais uma vez interveio e falou também 

do desafio que é nesse acompanhamento o pai apoiar e o professor 

acompanhar e finalizou agradecendo a contribuição do professor 

Marcelo Moreira. Em seguida a Gestora da Escola Pedras Preciosas 

professora Janaina, reiterou a fala do professor Marcelo Moreira e 

citou o caso das famílias que só dispõe de 1(um) aparelho celular 

usado pelo pai e ele geralmente trabalha, nesse caso ela adotou como 

estratégia, a criação de um horário inédito de atendimento para essas 

famílias. Em seguida, professor Davi Libânio Gestor do Educandário 

David Melo, falou da sua satisfação e dos desafios encontrados, disse 

que iniciou as aulas em março através do aplicativo Google Meet e 

do You Tube, falou que utilizou a seguinte estratégia quando os pais 

são analfabetos, dá desconto na mensalidade para que um parente possa 

ajudar as crianças na realização das tarefas e seja bonificado. Falou 

acerca de como avaliar a aprendizagem, e disse que como na forma 

presencial sempre há aprendizado e uns aprendem mais que outros. 

Nesse momento a coordenadora retoma e prosseguiu com último ponto 

da pauta que foi a conclusão da apresentação da gerencia de 

Avaliação, monitoramento e Registro, com as reportagens sobre os 

números da covid-19, a nível nacional e estadual, mostrou uma 

entrevista de Eduardo Massad onde ele falou  do índice de mortes de 

criança que já ultrapassou mais de 300(trezentas), e alguns dados 

da FGV, citou ainda o conteúdo da carta do Sindicato da Educação 

Básica onde consta que não existe nenhuma data definida para o 



 
retorno as aulas presenciais,(Anexo B)falou ainda que, de acordo com 

as determinações do Estado/PE nada foi definido para o retorno, 

também apresentou o Parecer CNE/CP nº 011/2020 (Anexo C),que traz o 

seguinte conteúdo, “Orientações educacionais para a realização de 

aulas e atividades pedagógicas presenciais e não presenciais no 

contexto da pandemia”. Na ocasião o Gestor do Educandário Estação 

do Saber, pediu esclarecimentos acerca do cancelamento da oferta da 

Educação Infantil dessa instituição, e justificou dizendo que o 

índice de cancelamento das matriculas estão a cada dia mais alto e 

que a situação está ficando insustentável. Em resposta a coordenadora 

Teresinha Melo, sugeriu que o trabalho permanecesse, se sensibilizou 

com as dificuldades que todas escolas privadas estão enfrentando, 

mas disse que todos temos desafios diários e devemos enfrentá-los, 

sugeriu que inovasse, indicou as estratégias apresentadas 

anteriormente pelas outras escolas que deram certo. Também foi pedido 

pela professora Esmeralda ajuda no sentido de orientar a volta às 

aulas presenciais, a professora Teresinha explicou que já existe na 

SEDUC em andamento a elaboração de um plano de retorno, e que em 

breve haverá uma reunião com pauta para esse fim. Ao final todos 

agradeceram a participação e nada mais havendo a tratar foi proposto 

o encerramento da reunião às dezesseis horas pela Sra. Teresinha 

Melo coordenadora do CMAPPP. Para constar, lavrou-se a seguinte Ata 

assinada por mim, Edileuza F.S. Mesquita secretária e pela 

coordenadora do CMAPPP Teresinha Melo, e demais membros do Comitê. 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE – A 

Registro da 2ª Reunião do CMAPPP 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO – A 

Planilhas com dados percentuais dos alunos da Educação Infantil 

ativos nas aulas não presenciais das escolas da rede privada. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo – B 

Reportagens diversas sobre o número de vitimas da covid-19 e carta 

do Sindicato da Educação Básica 

 

 

 

 

 

 



 
                             Anexo – C 

Parece nº 011/2020 

 

 

 

 


