


de  um  cenário  aonde  o  aluno  escolhe  tomar  vacina.  E  em algum

momento  haverá  a  circulação  de  pessoas  vacinadas  com  não

vacinadas, mas o que se espera é o avanço da imunização coletiva que

diminuem a circulação  do vírus.  Diz  que  não há condições externas

seguras para receber os alunos para o momento, mantendo a decisão

anterior do ensino remoto até o dia dois de setembro. Comunica que

fará uma nova reunião no mês de setembro para tratativas a respeito do

retorno das atividades. Abre votação para a permanência das aulas de

forma remota, todos votam de acordo. Traz a baila a segunda pauta.

Após consulta a alguns setores, observou há necessidade do retorno

das  atividades  administrativas.  Profa  Diolina  diz  que  o  setor  da

coordenação  necessita  retornar  as  atividades  na  integralidade  do

horário, diz que algumas atividades estão represadas. Profa.Jair segue

dizendo  que  a  coordenação  corrobora  com a   leitura  dos  demais  e

tesouraria  foi  consultada e  concorda.  Continua dizendo  que,  existem

condições de protocolo de segurança e necessidades de condições de

trabalho  que  permitem  a  retomada  das  atividades  administrativas

presenciais.  Professor  Jair  pergunta  quais  os  critérios  que  estão  em

vigor para que o administrativo solicite não comparecimento presencial.

Professora  Diolina  diz  só  lactantes e  filhos  com  comorbidades  se

conviverem e que não tenham sido vacinados. Damares diz, idosos e

também pessoas  do  grupo  de  risco  acima  de  60  anos  não  devem

participar das atividades presenciais.  Profa.  Jair  abre para votação a

retomada  das  atividades  administrativas,  ressaltando que  não  há

circulação  de  alunos  e  por  critério  de  segurança,  com  horário  de

atendimento ao público  externo  das 14h ás 20h  e das 20h até 22h  se

mantendo atividades  administrativas  com  trabalhos  internos,  via

telefônico  e  eletrônicos com  as  portas  fechadas,  com  início  em

dezesseis  de agosto. Profa. Diolina recomenda que todos saim juntos

por medida de segurança e guardem suas motos dentro da instituição.

Professor  Jair  autoriza a sugestão da professora em seguida solicita

que a secretaria prepare uma minuta de ofício da Direção da instituição

para o  Batalhão Regional  da  Polícia  Militar  solicitando ronda escolar

quando possível comparecer na instituição na saída dos funcionários.

Nada havendo mais a tratar, Professor Jair encerra as pauta do dia e

eu, Clarinda Costa Castro de Araújo, Secretária – Geral, encerro esta

ata que após lida, será por todos os presentes assinadas.


