
 

ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE MONITORAMENTO DAS 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO PERÍODO DE PANDEMIA- CMAPPP. 

 

Aos dezoito dias do mês agosto de dois mil e vinte, às dez horas, 

reuniram-se os membros do COMITÊ DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS NO PERÍODO DE PANDEMIA-CMAPPP, para a quinta reunião 

através do aplicativo “Google Meet”. Conforme convocação prévia. 

Participaram os seguintes membros do Comitê: Severina Amara Barroso 

Mendonça - Representante da Gerência de Avaliação, Monitoramento e 

Registro; Izabel Cristina Santos da Silva - Representante dos pais 

ou mães de alunos da Escola Cicero Dias; Edileuza Francisca da Silva 

Mesquita - Representante da Gerência de Gestão Educacional e 

secretaria 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 Coordenadora do Comitê a 

professora Teresinha Melo. A representante do (CME)- Conselho 

Municipal de Educação, professora Célia Regina não estava presente, 

mas já havia comunicado com antecedência sua ausência. A reunião 

teve início com a apresentação da agenda pela secretaria com os 

seguintes pontos de pauta: 1. Boas-vindas e a mensagem - “Caminho 

da felicidade”. 2. Emitir parecer dos resultados das atividades 

remotas do mês de junho e julho; 3. Apresentação do ofício da 

Seduc/Escada em resposta ao ofício 001/2020 do CMAPPP; 4. Elaboração 

do Plano de Ação do CMAPPP; 5. Parecer sobre retorno das aulas 

presenciais. 6. Encaminhamentos; 7. Informes. Na sequência a 

Coordenadora do CMAPPP - Teresinha Melo iniciou a reunião com as 

boas – vindas, fez a leitura do texto intitulado – “Caminho da 



 
felicidade”, e ao finalizar a leitura fez uma breve reflexão, e disse 

que a felicidade é saber aproveitar as oportunidades. Em seguida a 

professora Lourdes Fragoso, representante dos Coordenadores 

Pedagógicos e a professora Ana Paula Lima representante do SINDPROME, 

também falaram e nos seus discursos deram significados ao que o texto 

retratou, a felicidade e as nossas escolhas na vida. Na continuidade, 

a Coordenadora Teresinha Melo seguiu com o segundo ponto da reunião, 

que tratou da emissão do parecer referente ao relatório com os dados 

percentuais do mês de junho e julho apresentado pela Gerência de 

Avaliação, Monitoramento e Registros, onde constou o cômputo das 

escolas da rede municipal desde da Educação Infantil/Anos Finais e 

EJA. Ao final da apresentação, foi dada oportunidade aos 

participantes para análise, e na oportunidade a professora Ana 

Andrade argumentou acerca dos alunos que não estão sendo alcançados 

pelas escolas para participarem das aulas remotas, e sugeriu que 

fosse feito um diagnóstico dessas instituições para compreender suas 

peculiaridades e  reais motivos desses alunos, propondo novas 

estratégias que possam atender essas demandas. Conforme a fala da 

representante dos Gestores escolares, esse seria um caminho, tendo 

em vista, que cada instituição vivência sua própria realidade e dessa 

forma é possível entender quais são as reais dificuldades impeditivas 

que essas escolas estão enfrentando. Continuou sua fala e apontou 

alguns desafios comuns às escolas, como a falta de equipamento 

padrão, a falta de escolaridade dos pais para acompanhar os filhos 

em atividades mais complexas, falou do público alvo da Educação 

Especial, disse que eles devem ser contemplados com as atividades 

remotas. Finalizou, dizendo que durante esse mês novas ações foram 

implantadas pela SEDUC e devemos aguardar resultados. Mas, caso a 



 
situação perdure, seja enviado a SEDUC um pedido de intervenção 

nessas instituições. Essa sugestão foi acatada por unanimidade. 

Dando continuação a Coordenadora Teresinha Melo, sugeriu que fosse 

enviado a SEDUC um relatório e que constasse que o CMAPPP tomou 

conhecimento dos dados e permanecerá acompanhando as ações 

desenvolvidas durante o mês de agosto. Em seguida, a professora 

Lourdes Fragoso representante dos Coordenadores pedagógicos, 

reiterou a fala da representante dos Gestores Ana Andrade, e 

acrescentou que temos um entrave com o público dos anos finais e 

precisamos reestabelecer os vínculos com as famílias desses alunos. 

Em seguida a professora Ana Paula também enfatizou a problemática 

que é gerada em torno desses alunos, de acordo com ela, vários desses 

estudantes participam de redes sociais, mas não estão dando a 

devolutiva das suas atividades remotas, mesmo tendo subsídios para 

isso. Teresinha Melo retomou a fala e disse que de fato temos muito 

que avançar, e que esses problemas são também vivenciados nas aulas 

presenciais, e nessa realidade ficam mais visíveis e causam impacto 

maiores devido as dificuldades advindas do distanciamento.  Mas, 

reforçou e considerou as falas e análises feitas, reiterou a 

relevância de conhecer o contexto de cada escola que esteja 

apresentando baixa participação dos estudantes, disse que, é 

relevante considerar que cada uma tem suas especificidades, bem como, 

fortalecer os vínculos com as famílias, tendo em vista, que os alunos 

dos anos finais sentem esse impacto mais forte caso essas famílias 

não estejam mobilizadas. Sobretudo, citou a importância de firmar 

parcerias com os Conselhos Tutelar, da Criança e do Adolescente e 

CME - Municipal de Educação, pois temos a compreensão que a soma de 

esforços nos deixa mais fortalecidos. Reforçou que, devemos sim 



 
identificar o público alvo- alunos que não estão participando das 

aulas remotas e fazer um filtro das reais demandas para ajudar os 

Conselhos nas suas ações com as famílias. Na continuação o terceiro 

ponto, onde foi feita a leitura do ofício recebido pela Secretaria 

de Educação em resposta ao ofício 001/2020, enviado pelo CMAPP e 

também apresentados os anexos, fichas de acompanhamento das 

atividades não presencias (Anexo A, B e C). O quarto ponto foi a 

elaboração do Plano de Ação onde foi feita algumas sugestões e 

complementações pelo grupo (Anexo-D). A professora Ana Andrade 

sugeriu que fosse realizada uma Roda de Diálogo, e foi acatada por 

unanimidade pelo grupo. No quinto e último ponto Teresinha Melo falou 

das ações que a Secretaria está desenvolvendo para quando houver o 

retorno as aulas presencias, trata-se de um Plano de Retorno com 

todas medidas cabíveis e com formatação intersetorial e 

multidisciplinar, onde conta com representação da saúde, CME, entre 

outros órgãos públicos. Na sequência foram feitos os seguintes 

encaminhamentos: 1. Elaborar e enviar um parecer para SEDUC; 2. 

Realizar Roda de Diálogo com a equipe gestora. A cerca dos informes, 

ficou decidido que todos deixassem sua disponibilidade de dias para 

próxima reunião no grupo, que deverá ser a próxima semana. Nada mais 

havendo a tratar foi proposto o encerramento da reunião às doze horas 

e trinta minutos pela Sra. Teresinha Melo, Coordenadora do CMAPPP. 

Para constar, lavrou-se a seguinte Ata assinada por mim Edileuza 

F.S. Mesquita, secretária, e Teresinha Melo- Coordenadora do CMAPPP, 

e demais membros do CMAPPP. 

 

 

 



 
 

Apêndice – A 

 

Evidências da reunião 
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