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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CME EM PARCERIA COM A 

COORDENAÇÃO OPERACIONAL DA BUSCA ATIVA ESCOLAR, CONSELHO 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E 

PROFESSORES DO SISTEMA DE ENSINO DE ITAJÁ PARA TRATAR SOBRE AS 

AULAS REMOTAS E SOBRE OS CONSELHOS ESCOLARES 

 

 Aos dias vinte e seis (26) de maio de dois mil e vinte e um, às dez horas, pela plataforma 

digital do Google Mett, reuniu-se em assembleia o Conselho Municipal de Educação – CME,  

a Coordenadora Operacional da Busca Ativa Escolar, a senhora Luciene da Silva Bezerra, a 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a senhorita Maria 

Arlinda de Macedo Silva  e os professores do Sistema de Ensino de Itajá para tratar de assuntos 

como: Busca Ativa Escolar, garantia do direito e permanência a educação das nossas crianças 

e adolescentes,  conhecimento e funcionamento dos conselhos escolares e avaliação e 

funcionamento das aulas remotas nesse momento. A presidente do Conselho Municipal de 

Educação, a senhora Francisca Veras da Silva deu início a reunião agradecendo a presença de 

todos, em sua fala a presidente explicou os pontos a serem tratados, ressaltando como a 

discussão se desenvolveria. A presidente Francisca Veras passou a palavra a Coordenadora 

Operacional da Busca Ativa Escolar, a senhora Luciene da Silva Bezerra, que por sua vez, 

apresentou o quadro que compõe o comitê gestor do programa explicando a função de cada 

integrante, mostrando a importância dessa rede de atendimento para as escolas, apresentou a 

plataforma e como ela pode contribuir com o trabalho de cada professor e gestão escolar. Em 

seguida, a senhorita Maria Arlinda de Macedo Silva, presidente do Conselho de Infância e 

Adolescência falou sobre a importância da Busca Ativa Escolar para a garantia do direitos das 

crianças e adolescentes do Sistema Municipal de Ensino, uma vez que é um direito deles e 

nosso dever como parte do Sistema de Garantias de Direitos que somos, reiterou a fala de 

Luciene, salientando que o Busca Ativa Escolar permite que as pessoas enviem informações 

sobre crianças e adolescentes que estejam fora da escola através da Plataforma específica do 

Busca Ativa e isso garante agilidade e precisão para a realização as visitas qualificadas e 

devidos encaminhamentos para o retorno à escola aconteça com o máximo de brevidade e se 

colocou à disposição para ajudar no que for necessário. Em seguida, a senhora Francisca Veras 

apresenta a nomenclatura dos conselhos escolares, em síntese, fala sobre o papel dos conselhos 

escolares, sobre sua composição, seu funcionamento e suas ações, indaga a gestão escolar sobre 

o assunto direcionando-as que esse assunto será pauta da próxima reunião, para que se possa 
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discutir de forma mais minuciosa, pois é de suma importância o pleno funcionamento dos 

Conselhos Escolares para a gestão  participativa e democrática, disse ainda que a equipe 

pedagógica escolar só tem a ganhar com a efetiva atuação desses órgãos nas unidades de ensino. 

Por seguinte, a palavra foi dada aos professores do Sistema de Ensino de Itajá para que 

avaliassem o funcionamento das aulas online e para que também falassem sobre as estratégias 

e metodologias utilizadas por eles no ensino remoto, o que mudou do ano passado para cá e 

quais os principais desafios. A primeira falar foi da Professora Milta Alves Pereira, que ministra 

as disciplinas de ciências e matemática na Escola Municipal Libânia Lopes Pessoa. Em sua fala 

a professora relata suas experiências com o ensino remoto, que apesar dos inúmeros desafios, 

consegue obter bons resultados. Quando questionada sobre quais ferramentas ela mais utiliza 

em suas aulas, a professora cita a plataforma digital google mett, segundo ela, esta ferramenta 

ajuda de forma impar a manter um contato mais próximo com os alunos, já que deixa a aula 

mais interativa, o que estimula o interesse dos alunos que não participam das aulas pela 

plataforma. Posteriormente, a professora Maria Das Dores de Melo, que atua no Ensino 

Fundamental I também da Escola Municipal Libânia Lopes Pessoa, expôs sua visão sobre as 

aulas remotas, a professora explica que busca sempre por alternativas que sejam capazes de 

ofertar um ensino de qualidade aos seus alunos, e também destacou que usa a plataforma  google 

mett desde o início das aulas remotas, justifica ainda que, em meio às dificuldades que o ensino 

remoto trazia, a ferramenta era uma aliada tanto para dar mais qualidade ao ensino, quanto para 

aproxima-se mais de seus alunos. Posteriormente, a professora Maria Adegnelva Ferreira Silva 

da Escola Municipal Maria Lindalva da Cunha, traz grandes contribuições para a discussão, em 

seu posicionamento, a professora levanta questionamentos sobre a educação humanizada, em 

sua visão, esta não deve estar apenas na transmissão de conhecimentos relacionados a diferentes 

áreas, e que o momento em que vivemos faz com que a educação seja muito mais, que vá além, 

valorizando o processo de desenvolvimento de cada indivíduo, buscando a evolução de 

capacidades intrínsecas do ser humano,  como a empatia e a colaboração, conta ainda que, os 

professores precisam acima de qualquer ferramenta metodológica ter um olhar humano pelos 

alunos e por suas particularidades, e que em momentos difíceis é necessário abraça-os e ampará-

los. Compartilhando do mesmo pensamento da professora Adegnelva Ferreira, a professora 

Oscarina Dantas de Moura, que atua na Educação Infantil da Escola Libânia Lopes pessoa 

expressa suas vivencias no ensino remoto, declarando que tornar o ensino humanizado em dias 

como esses, é contribuir de forma significativa na vida e na formação dos nossos alunos. Por 

fim, a presidente Francisca Veras que também é professora, pontua sobre sua própria prática 

docente, ressaltando a importância de unir as ferramentas metodológicas e as boas estratégias 
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ao ensino mais humanizado, e que o uso da plataforma google mett, tão elogiada pelos 

professores presentes nesta reunião, poderá ser implantado de forma definitiva no sistema de 

ensino de Itajá. A presidente frisa ainda que, ouvirá mais professores sobre o assunto, para que 

só depois seja feita a deliberação. Assim, Francisca Veras encerra a reunião agradecendo a 

todos pela presença e pelas colaborações exitosas que todos deram durante a reunião.  
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Itajá, 26 de maio de 2021. 


