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EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 

Relato de Experiência 
Conselho Municipal de Educação – Xanxerê (SC) 

 
         Xanxerê é um município integrante da microrregião do Alto Irani que tem 

como significado (na língua indígena Kaigang) "campina das cobras" ou 

"campina da cascavel" e foi criado em 30 de dezembro de 1953. Possui uma área 

de 378 km
2
 e está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai à 800 metros 

do nível do mar, tendo (aproximadamente) 50 mil habitantes.   

O município possui 28 bairros, 01 distrito e 16 comunidades do interior 

que contam com cerca de 960 propriedades rurais e sua base econômica (70%) 

está na agropecuária, característica de toda a região Oeste do Estado de Santa 

Catarina. É oficialmente reconhecido como a Capital Catarinense do Milho, com 

ênfase também na produção de sementes de soja e feijão de excelente qualidade, 

possuindo diversas agroindústrias. 

No tocante a educação, o Conselho Municipal de Educação de Xanxerê 

(criado em 1993) apresenta uma longa caminhada de parceria estabelecida com a 

Secretaria Municipal de Educação e os órgãos de representação de classes, 

considerando que os objetivos de todos os envolvidos são uníssonos quando se 

fala da educação no Município de Xanxerê. Todas as ações desenvolvidas pela 

Secretaria Municipal de Educação, primam pela discussão, análise e parecer do 

Conselho Municipal de Educação, restando enaltecida a importância e atuação 

deste importante canal democrático para o aprimoramento da educação no 

Município. O Conselho é composto por dezenove entidades com seus titulares e 

respectivos suplentes, envolvendo a representação das redes pública (municipal, 

estadual e federal) e privada, em todos seus níveis – Educação infantil, 

Fundamental, Médio e Superior, considerando a participação de gestores, 

professores e pais, bem como representantes da Educação Especial e do Fórum 

Municipal de Educação. Além do envolvimento das entidades já citadas, 

participam representantes dos Sindicatos locais e a OAB – Ordem dos Advogados 

do Brasil (seccional de Xanxerê/SC).  
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A Rede Pública Municipal atende 4.100 alunos das 23 Instituições de 

Ensino e a Rede Privada com 1700 alunos e 6 instituições de ensino (totalizando 

29 Instituições) público que, diante dos enfrentamentos apresentados pela 

pandemia, resta assistido (com fulcro nas diretrizes apresentadas pelos Decretos 

Municipais nº 064 - de 19 de março de 2020 - nº 72 - de 25 de março de 2020 - e nº 

086 - de 13 de abril de 2020) pelo Conselho Municipal de Educação que, 

respaldado pela legitimidade/competência que lhe é própria, apresentou propostas 

para reorganização dos calendários escolares. Para tanto restou editada a 

resolução nº 003/COMED/2020 aprovada em 17/04/2020 que, dispondo sobre o 

regime especial de atividades escolares não presenciais no sistema municipal de 

ensino de Xanxerê (para fins de cumprimento do calendário letivo do ano de 2020 - 

medida de prevenção e combate ao contágio do covid-19), em seu artigo 7º 

estabelece as diretrizes para as ações propostas e, em seu artigo 12, estabelece 

os mecanismos de orientação e acompanhamento das Instituições de Ensino 

pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Xanxerê. O expediente em 

comento objetiva propiciar sistemáticas educacionais substitutivas das atividades 

presenciais, sempre com o intuito de minimizar as perdas dos alunos e garantir os 

objetivos educacionais apresentando um calendário escolar adequado (atendendo 

a Medida Provisória Nº 934 de 01 de abril de 2020) considerando, no cômputo na 

carga horária de atividade escolar obrigatória, as atividades programadas fora da 

escola.  

Nesse contexto, o Conselho Municipal de Educação sugeriu a utilização de 

todos os recursos disponíveis (desde orientações impressas com textos, estudo 

dirigido e avaliações enviadas aos alunos, bem como a utilização de atividades não 

presenciais), para auxiliar na logística/materialização das informações que devem 

ser documentadas pelas Instituições pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino 

devendo, além do Plano Emergencial, serem organizados (também) guias de 

orientações aos Pais e as Crianças na Organização das Atividades diárias, 

apresentando sugestões para que os Pais realizem leituras para os Filhos, 

procedimento acompanhado de listas de atividades e exercícios (sequências 

didáticas, trilhas de aprendizagem por fluxo de complexidade relacionadas as 
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habilidades e objetos de aprendizagem), tendo o expediente on-line sincrônica 

(telefone, reunião on-line, webconferência, chat, dentre outras formas), como um 

dos mecanismos que permitam a interação entre professor, aluno e objeto de 

conhecimento (sempre de acordo com a disponibilidade tecnológica). 

Objetivando o êxito no intento, o desenvolvimento de atividades on-line 

assincrônica (material impresso, rádio, tv, videoconferência, fórum, blog, WhatsApp 

e sms), estudos dirigidos (com a supervisão dos pais) e exercícios/atividades de 

casa de acordo com a ação pedagógica e materiais utilizados pela escola (quando 

do retorno às aulas presenciais) também serão ferramentas a serem 

implementadas nesse cenário vivenciado. Assim, diante da complexidade das 

mazelas sociais enfrentadas, o Conselho Municipal de Educação de Xanxerê, 

objetivando a garantia constitucional do atendimento escolar essencial, propõe às 

instituições pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino, cada qual a seu tempo e 

modo, a adoção de atividades pedagógicas não presenciais (ferramentas que 

objetivam orientar famílias e estudantes no desempenho das atividades 

acadêmicas, obedecidos os comandos constitucionais e infraconstitucionais), 

sendo que o Conselho Municipal de Educação indica/sugere que, ao final da 

suspensão das aulas, seja realizada uma avaliação diagnóstica de cada estudante 

para aferir se foram alcançados os objetivos de aprendizagem desenvolvidos com 

as atividades pedagógicas não presenciais e, se necessário for, seja desenvolvido 

um programa de recuperação para garantir à todos os alunos o pleno 

desenvolvimento das habilidades/competências esperadas para cada período 

letivo. Para tanto, quando do retorno às aulas presenciais a Secretaria Municipal de 

Educação, em parceria com o Conselho Municipal de Educação, deverá 

propiciar/garantir/buscar, de forma ativa, o efetivo retorno dos estudantes para a 

sala de aula, em especial dos que possam configurar/registar no sistema como 

evasão escolar. O planejamento, nesse sentido, deve pautar-se nos objetivos de 

desenvolvimento das aprendizagens essenciais, nos moldes do disposto na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e nas Diretrizes Curriculares Municipais, razão 

pela qual o  Projeto Político Pedagógico, nesse período, deverá ser atualizado com 

a participação de todos os interessados (pais, professores, gestores, SME, CME, 
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Conselho Escolar), instrumento que deve ser socializado/divulgado de forma ampla 

para que todos os partícipes tenham conhecimento das diretrizes educacionais 

adotadas para o período em questão. 

 

          DEPOIMENTOS DE EDUCADORES 

 

Penso que com esta pandemia tivemos que nos reinventar, muitas coisas 

que achávamos certo hoje já não são mais, como Dirigente Municipal da Educação 

foi um grande desafio se reinventar juntamente com meu grupo em tempo recorde, 

avalio que não foi fácil, mas graças ao empenho e dedicação de todos estamos 

superando, temos consciência que nada substitui o professor, que teremos déficit 

na educação, mas também temos consciência que fizemos tudo que estava ao 

nosso alcance sem medir esforços. As devolutivas estão sendo positivas com um 

percentual bastante significativo, porém só teremos certeza do nível de 

aprendizagem, no retorno das atividades, quando da realização da avaliação 

diagnóstica. Em breve, outro grande desafio que será o retorno as aulas, porém 

assim como superamos nossos desafios com as aulas não presenciais temos 

convicção que superaremos também o retorno, pois tenho uma equipe de 

excelência que ajudará na superação de mais um desafio. (Prof. Claudia Siviane 

Favero – Secretária Municipal de Educação de Xanxerê). 

Acompanhando toda uma trajetória das aulas não presenciais adotadas pela 

Secretaria Municipal de Educação de Xanxerê, a partir de 20/04/2020, desde a sua 

implantação, revisão e execução temos percebido o grupo de professores cada vez 

mais confiantes e atuantes na elaboração dos planos de aula e orientação das 

famílias, já que pelo fato de ser algo novo e coletivo enquanto ano/série e 

componente curricular causou um pouco de desconforto e insegurança nas 

primeiras semanas de implantação. Com relação as famílias, e nos reportamos a 

elas para fazer uma análise da participação efetiva dos alunos, a grande maioria 

tem demonstrado interesse em buscar as atividades por meios eletrônicos, ideia 

principal das aulas não presenciais e, uma parte também significativa tem ido até 

as escolas buscar o material impresso, alguns pelos motivos já esperados, 
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dificuldade de acesso à internet e, alguns pelo fato do número de filhos para fazer 

as atividades usando um único aparelho de celular. Uma minoria tem se mostrado 

resistente, dando pouca ou nenhuma devolutiva, para estes a busca constante tem 

sido uma alternativa.  Entretanto, enquanto equipe pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação e considerando todo este cenário de insegurança que 

estamos vivendo enquanto sociedade como um todo, consideramos que as aulas 

não presenciais têm atingido o seu objetivo e que acima de tudo tem proporcionado 

as crianças da rede um atendimento importante e necessário neste momento em 

que as aulas presenciais não podem acontecer.  (Prof. Eliane Gabrielli Scanagata 

- Assessora Pedagógica SME). 

Importante destacar que neste período todos os envolvidos, Conselho 

Municipal de Educação, Secretaria, professores, famílias, alunos e a comunidade 

em geral trabalharam com afinco para atingir o objetivo principal que é de preservar 

a integridade dos alunos e o acesso a aprendizagem, buscando o melhor método e 

melhor forma para motivar as crianças a participar das aulas não presencias. (Prof. 

Vera Lúcia Corrêa – Conselheira representante SME)  

O desempenho de funções educacionais na figura de Pai, Professor 

Universitário e Conselheiro de Educação de Xanxerê, oportunizam olhares 

policêntricos. Nesse contexto, resta premente enaltecer a importância do 

envolvimento dos partícipes sociais na resolução dos problemas (que há muito) 

assolam esse direito fundamental. Muito embora os desconfortos fruto das 

novidades enfrentadas, esse período oportunizará, se compreendidas as 

dimensões que lhes são próprias, não apenas reflexões quanto aos caminhos a 

serem desbravados na área da educação, mas, em especial, o despertar de novos 

atores sociais que, valorizando o empenho e dedicação dos professores, tornar-se-

ão protagonistas dessa necessária reconstrução social, momento em que as 

decisões, sobre implementação de políticas públicas, devem ser horizontalizadas 

enaltecendo a importância dos Conselhos Municipais de Educação como 

ferramentas democráticas/participativas. (Dr. Cesar Marció – Conselheiro 

representante da OAB). 
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É uma experiência nova para nós pais em casa, desafiadora ao mesmo 

tempo, porque a gente nunca se viu numa situação como esta, de estarmos 

ensinando nossos filhos em casa, quero o melhor para nossos filhos, não quero 

que parem de estudar que continuem e aprendam cada vez mais, sei que estão 

perdendo muito sem a Escola. (Indianara Vitalski Bisolo – Mãe). 

Nossa rotina mudou, desde a chegada do coronavirus. Acordo cedo, busco 

as atividades no site da prefeitura, no site está tudo organizado e certinho. Às 

vezes passo mais de 4 horas diárias estudando, mas bem tranquilo. O contato com 

os professores também mudou, obviamente, agora estamos fazendo tudo on line, 

pelo WhatsApp, temos vídeo aulas e filmes. (Laryssa Grosbelli – aluna 9º ano 

EMEB. Nossa Sra. Aparecida). 

Para nós professores da Rede Municipal de Xanxerê, está sendo um desafio 

enorme, ainda mais na minha área, que é Educação Física, onde nosso objeto de 

estudo é o movimento humano, pois, estamos enviando as atividades por meios 

virtuais para as famílias, e recebemos o retorno através de fotos ou vídeos das 

atividades propostas. Um ponto importante a destacar é que estamos utilizando 

nossos próprios recursos e meios tecnológicos para o planejamento e execução 

das aulas não presenciais. A maioria das famílias está dando retorno e mantendo 

constante contato conosco, contudo somente teremos um diagnóstico completo do 

processo de ensino/aprendizagem, quando as aulas presenciais retornarem. Sendo 

assim, percebe-se que as aulas presenciais são de suma importância no 

desenvolvimento do aluno, principalmente pelas interações sociais, que de forma 

virtual são preconizadas, principalmente na Educação Infantil, onde um dos focos 

está na socialização. Também destaco que em poucos dias fomos capazes de nos 

reinventar, mostrando através de nossa organização, que nenhuma sociedade se 

desenvolve sem o trabalho efetivo dos profissionais da educação em todos os 

níveis e esferas de ensino. (Dionis Alex Toigo – Conselheiro e Professor da 

Rede Municipal de Xanxerê). 

Para o Prof. Claudio Luiz Orço – Presidente do Conselho Municipal de 

Educação de Xanxerê, a Pandemia tem provocado grandes desafios no processo 

de ensino e aprendizagem e avanços em relação às discussões da educação 
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nacional, envolvendo inúmeras entidades vinculadas a educação, de modo 

especial o fortalecimento do Conselho Municipal de Educação de cada Município.  

Foi neste cenário, que gestores, professores, pais e alunos e a comunidade em 

geral tiveram que se reinventar para o gerenciamento dos processos, legitimando e 

reconhecendo diferentes saberes e experiências, para buscar e garantir a 

qualidade da educação. Queremos aqui concluir lembrando da frase do escritor 

norte-americano Alvin Toffler: “Os analfabetos do século 21 não serão aqueles que 

não podem ler e escrever, e sim aqueles que não conseguem aprender, 

desaprender e reaprender. ”  

 

Xanxerê (SC), 12 de junho de 2020. 

 

Conselho Municipal de Educação de Xanxerê/SC. 
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