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A Vereadora Sandra Fusiger, do PTB, saudou a todos e disse querer trazer um 
pouco sobre o retorno das aulas presenciais no Município. Comentou que o cenário 
ainda é instável e cheio de incertezas, mas com o planejamento e o apoio de todos os 
envolvidos na gestão escolar, é possível que o retorno às aulas presenciais seja feito 
com cuidado e sem colocar em risco a saúde de ninguém, uma vez que a vacina ainda 
não chegou aos envolvidos neste retorno, seguindo todos os protocolos exigidos. 
Afirmou que o desafio não é pequeno, pois voltar não significa que volta a ser como 
era antes, a luta contra o coronavírus não estará vencida antes da vacinação em 
massa e precisará continuar sendo travada dentro das estruturas físicas das 
instituições. Informou que todos os alunos que estudam neste Município já retornaram 
à sala de aula, incluindo a rede estadual e municipal de ensino, inclusive com 
disponibilidade também de transporte escolar para alunos de todas as localidades do 
Município. Explicou que aos alunos cujos pais optaram por continuar os estudos no 
modo online, serão mantidas todas as ferramentas de ensino que vinham sendo 
utilizadas até então. Falou esperarem que transcorra tudo bem nesta volta dos alunos 
à escola, com menos danos possíveis na saúde mental infantil e com baixo déficit de 
aprendizagem que pode ter ocorrido com o ensino à distância. Destacou que a 
discussão sobre o retorno é ampla, só não maior do que as dúvidas que a cercam. 
Desejou um bom ano letivo a todos. Após, disse que gostaria de deixar registrado o 
seu agradecimento à administração municipal que atendeu um pedido da Secretaria 
da Educação e adquiriu vinte e seis notebooks para os professores titulares efetivos 
ou contratados a serem utilizados como ferramenta de trabalho, pois a categoria vinha 
utilizando o seu note particular, muitas vezes em condições precárias. Agradeceu 
ainda a administração municipal, as APMs das escolas municipais pelo investimento 
na melhoria do sinal de internet das escolas e aquisição de câmeras para transmissão 
das aulas em cada sala de aula. Explicou que esse auxílio foi possível, graças ao 
recurso federal do PDDE, Programa de dinheiro direto na escola. Disse que o 
programa disponibilizou no ano passado recursos especiais para tecnologia e suporte 
tecnológico, chamado PDDE conectado, recurso que certamente foi bem empregado, 
pois todos os alunos hoje foram inclusos na plataforma classroom do Google, 
possibilitando acesso às aulas online desde a educação infantil. Finalizando, 
mencionou que a administração municipal, juntamente com a participação de diversos 
setores e o Conselho Municipal da Assistência Social elaboraram uma intensa 
programação voltada para as famílias no mês de maio, abordando assuntos ligados ao 
convívio familiar, diferentes composições de famílias na atualidade, saúde física e 
emocional dos entes queridos, violência doméstica, violência e abuso sexual das 
crianças no seio familiar, maternidade, o papel do homem e da mulher na criação dos 
filhos, entre outros. Disse que felizmente conseguiram incluir nas comemorações do 
mês das famílias a sessão solene de homenagem à professora Gudrun, que seria no 
mês de março, mas devido às restrições da bandeira preta, teve que ser adiada até 
então. Comentou que será muito pertinente que ela venha acontecer no mês das 
famílias, pois Gudrun também esteve muito presente na vida das famílias e seus 
alunos, criando elos e vínculos até hoje. Afirmou estarem muito felizes em poder 
prestar essa singela homenagem e informou que todos poderão acompanhar a 
programação do mês das famílias através das redes sociais da Prefeitura de Colinas e 
da Página da Semana da Mulher que continua ativa. 


