
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA SETEMBRO DE 2020 2 

Aos cinco do mês de setembro de dois mil e vinte, teve início a quarta reunião ordinária do conselho das 3 
escolas municipais de Campinas, primeira chamada às 8:30h, segunda chamada às 08:40h com 16 4 
conselheiros, na  plataforma do Google Meet. Justificaram a ausência Fernanda Brito Lebre, Camila 5 
Santos Borges, Andréia Cristina Gonçalves, Mariana Roveroni, Neila Silva Figueiredo Gomes, Erika 6 
Mayumi Cândido. A lista de presentes na reunião se encontra ao final do documento. Iniciou-se com a 7 
palavra o segundo secretario Cássio informa sobre, justificando a ausência da presidente Erika por 8 
motivos de saúde, e informa que ele irá presidir para tratar da três pautas: 1ª. Apresentação das Escutas e 9 
Atas enviadas pelas UE para o CEMC 2ª.Encaminhamentos relativos a situação excepcional devido a 10 
pandemia 3ª.Reunião intersetorial entre Conselhos do Município. Cláudio informa sobre a aprovação do 11 
Conselho Municipal de Educação de Campinas na quinta dia 03, do parecer que rejeita a implantação do 12 
Pecim (Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares) em qualquer escola de Campinas. José Carlos 13 
Mariano informa sobre o remanejamento dos profissionais, na sua unidade escolar, o vice-diretor foi 14 
remanejado, com a justificativa de que não precisava do profissional, e a outra unidade tem poucos, o 15 
conselho recusou e informou a SME, e a resposta foi de que estavam remanejando, ele acredita que é 16 
devido o retorno as aulas presencias, quer tornar o conselho das escolas ciente sobre esse decisão que 17 
considera arbitrária e que passa por cima de decisão do conselho escolar. Cássio dá início a primeira 18 
pauta, relata sobre as escutas que foram realizadas, com muitas participações das famílias, dos 19 
profissionais, alunos, e também as escutas por segmentos educação infantil, ensino fundamental e EJA, 20 
Cássio informa sobre o convide da Comissão de Educação da Câmara de Campinas, que será realizada no 21 
dia 09 de setembro, às 16h, no Plenário da Câmara a reunião virtual extraordinária com o tema "Escuta 22 
Social sobre o retorno às aulas em Campinas", onde o CEMC terá espaço de fala. Loudinha fala da 23 
importância da participação do CEMC nesse evento para registrar o processo de escuta realizado pelo 24 
CEMC. Ana Mucci fala sobre a escuta da EJA, teve a presença de 90 a 100 pessoas, e o retorno foi 25 
positivo sobre a escuta como um espaço muito importante, referente as atividades mitigadoras, parte dos 26 
alunos avaliaram como positivo e parte não, referente ao retorno a maioria se posicionou contrário ao 27 
retorno das aulas. Cláudio relata que houve somente uma manifestação pelo chat que se posicionou a 28 
favor ao retorno das aulas, porém em relação as atividades, muitos questionaram as possibilidades de 29 
continuar na escola, no mesmo ano/série no ano que vem. Cássio relata a fala de uma participante na 30 
escuta da EJA, que informa que, não parou de trabalhar e gostaria do retorno, porém entende que a 31 
maioria teria medo do retorno. Aimar relata que foram realizadas várias escutas, com pais, profissionais, 32 
depois por educação infantil, ensino fundamental e EJA, Aimar disse ter sido interessante ouvir os 33 
profissionais da EJA, passando por experiências muito interessantes, e percebe que precisa de pontos que 34 
unam os segmentos da EJA I e EJA II, e entende que a SME poderia realizar escutas para dialogar com a 35 
comunidade escolar. Ana Carla considera as escutas ser muito importante, até para as famílias 36 
conheceram o CEMC, esse espaços de representatividade. Charles pede a fala e se coloca a disposição 37 
para levar todo o resultado das escutas para a Secretária de Educação, Solange, que todo o trabalho que 38 
foi realizado foi muito importante e qualificado. Expedicto Ribeiro concordou com a fala do Charles, e 39 
também diz que irá levar todo o material produzido para Secretária. Charles diz que essa escuta valida a 40 
participação dos profissionais, por conta inclusive da qualificação. Cláudio coloca que foi registrado em 41 
vários momentos das escutas a indignação pela falta de dialogo, de escuta da SME, e que qualquer 42 
decisão tomada é gritante a falta de sensibilidade e escuta dos profissionais pela SME. Lourdinha destaca 43 
pontos sobre a aprendizagem durante a pandemia, uma avaliação positiva é o uso da tecnologia, as 44 
reuniões do meet durante o processo, e sugere que essa ferramenta possa continuar sendo usada, pois é 45 
um recurso possível e consegue ouvir mais gente e ampliar a participação, e sobre o posicionamento das 46 
famílias pelo não retorno das aulas, percebeu que mesmo sabendo da dificuldade que esta sendo esse 47 
momento, porém diante da pandemia, não é esse o momento. Marina relata sobre a reuniões da CPA 48 
realizada pela SME, dividas por NAED, e foi relatado vários problemas, e posicionamento contrário ao 49 
retorno das aulas, e que é importante que essas falas sejam validadas, e que a patir do momento da 50 
resolução 05, essas falas não são validadas. Cássio coloca que nas falas anteriores percebeu que foi 51 
contemplado todas as escutas, e que as atas serão enviadas para os conselheiros, para SME e para o MP, e 52 
pergunta se podemos passar para segunda pauta e conseguir vencer as pautas, a segunda pauta é a votação 53 
dos encaminhamentos que foram levantados nas escutas: 1. Abaixo assinado contra a volta às aulas, 54 
aprovado. 2. Live com a participação de gestores para esclarecer a população sobre a real situação das 55 
escolas. Ana Carla e Aimar colocam a preocupação com relação a exposição dos gestores para realização 56 
dessas lives. Neude sugere encaminhamento, entende que se há preocupação com relação a exposição dos 57 
profissionais, é necessário retirar da pauta. Cássio entende que é necessário discussão para pode votar, e 58 
retira da pauta. 3. Volta as aulas presenciais em 2020, não aprovado. 4.Procurar ajuda do Ministério 59 



Público quanto aos profissionais de educação infantil constarem como afastados, sendo que estão em 60 
“teletrabalho”, Lourdinha explica que essa situação já esta sendo tratada com MPT, Cássio retirada da 61 
pauta. 5. Buscar imprensas para denuncia o desrespeito aos profissionais da educação municipal, não 62 
aprovado. Marina explica que os números da carta da EMEF Edson já não respondem com os números 63 
atuais, que a prefeitura incluiu mais 60 famílias nas cestas, e já esta contemplado também sobre a 64 
alimentação escolar, e pede a retira do item da votação. Cássio coloca os itens a seguir para votação: 6. 65 
Solicitação à SME de escuta oficial (principalmente da Solange) dos profissionais e discussão real das 66 
condições necessárias e demandas das equipes; 7. Solicitar à SME que respeite o profissionais da 67 
Educação, pois com suas ações estão criando e aprofundando danos à saúde mental de muitos; 8. 68 
Solicitação de pronunciamento público da SME, com relação aos tablets não comprados e sobre os tablets 69 
para poucos alunos que as escolas receberam, não deixando a responsabilidade dessa comunicação à 70 
comunidade somente com as equipes escolares; 9. Denúncia da isenção da SME e responsabilização das 71 
escolas nas ações da SME, que são um descaso com a comunidade, em relação às cestas básicas, chips e  72 
tablets); 10.  Exaustão dos profissionais da SME e riscos das equipes de apoio (limpeza, zeladoria e 73 
cozinha) e gestão que estão nas escolas. 11. Carta EMEF Edson Luís. Marina informa que  a Carta da 74 
Emef Edson Luís, já não esta mais atualizada, a prefeitura incluiu mais 60 famílias para receber as cestas. 75 
Cássio retira o item 11 da votação. Item 6 a 10 aprovados. Lourdinha e Aimar escrevem o texto para o 76 
abaixo assinado, e Lourdinha faz a leitura, e colocam para os conselheiros que poderão contribuir. Nós, 77 
abaixo-assinados, reafirmamos neste documento, nossa posição de total discordância em relação ao 78 
retorno das atividades presenciais nas instituições educacionais, previstas para o início do mês de outubro. 79 
Entendemos que o retorno às aulas representaria um enorme risco à vida de nossos alunos,  dos 80 
profissionais da educação e de seus familiares, tendo em vista o alto grau de contágio do vírus e a atual 81 
situação da pandemia em nossa cidade. As medidas de segurança prevêem a garantia de ventilação, 82 
regularidade da higienização dos ambientes, oferta de equipamentos de proteção individual e 83 
distanciamento físico entre as pessoas. Tudo isso compõe um conjunto de ações que dificilmente será 84 
praticado  na totalidade das escolas. A impropriedade do retorno também fica evidente diante do grande 85 
número de profissionais que se encontram no grupo de risco e que não retornam às atividades presenciais. 86 
Estudantes,  familiares e profissionais seriam colocados em risco por um trabalho de pouquíssimo 87 
alcance,  qualidade duvidosa e praticamente nos últimos meses de um ano atípico e ainda pandêmico. As 88 
escutas realizadas pelas escolas e por este Conselho junto às comunidades atendidas pela Rede Municipal 89 
indicam claramente a insegurança das famílias e dos profissionais da educação municipal e seu desejo de 90 
não retorno às atividades presenciais em 2020. Vários estudos têm confirmado essa preocupação, 91 
projetando um aumento dos números de infectados e mortos com a retomada do trabalho nas escolas, e 92 
experiências concretas de retorno gradual, no Brasil e no exterior, atestam esse risco. A minimização da 93 
gravidade da crise sanitária que estamos vivendo e a prevalência dos interesses do mercado, em 94 
detrimento da valorização e do cuidado com a vida, não podem ser as balizas que orientam as ações do 95 
poder público. DE QUEM SERÁ A RESPONSABILIDADE DE POSSÍVEIS CONTÁGIOS E ÓBITOS 96 
NAS ESCOLAS (de alunos, funcionários e familiares)? NÃO QUEREMOS SER CORRESPONSÁVEIS 97 
POR ISSO! Assim, SOLICITAMOS que SME e PMC, considerem as questões acima e a manifestação 98 
dos abaixo assinados, não reabrindo as escolas neste ano de 2020, demonstrando desta forma que está 99 
colocando em primeiro lugar o CUIDADO e a PRESERVAÇÃO DA VIDA DE TODOS. Lourdinha 100 
informa que colocará hoje o texto no drive para ser disponibilizado o quanto antes para votação. Aimar 101 
pede manifestação contrário do CEMC referente a resolução que foi publicada na quarta-feira, relata que 102 
não houve debate para a elaboração a minuta, o grupo de OP’s solicitou que houvesse discussão ampla 103 
para elaboração da minuta, e que entende que o item que causa mais preocupação, é que a avaliação das 104 
atividades, incluindo o mês de abril em diante, e será feita como se esse ano não fosse átipico, com o 105 
objetivo de finalização do ano letivo. Marina cita o posicionamento da escolac com relação a resolução, 106 
que foi recebida com grande susto, pois não houve diálogo, ainda mais com o anúncio da volta as aulas, 107 
pois existem uma sobrecarga não só dos profissionais, mas também para os alunos. Beatriz Zanin, mãe de 108 
aluno pede a fala, ela diz que já acompanha as reuniões do cemc, ela tem vistos as lives do prefeito, que 109 
afirma a distribuição dos tablets, sobre o retorno das aulas, ela acompanha o trabalho da escola dos filhos, 110 
e está tentando entender a resolução, e percebe a diferença do que é dito nas lives com o que vem 111 
acontecendo nas escolas, e no meio disso tem muita preocupação com a filha, e percebe muitos pais 112 
também nesse situação, que não consegue acompanhar as atividades com os filhos, ela disse que esta 113 
muito perdida.  Lourdinha comenta sobre a fala Bia, que na live do prefeito é dito que está tudo bem, que 114 
as atividade serão recuperadas com tranquilidade, porém existe muita dificuldade, falta de equipamento, 115 
por não conseguir estar com os filhos para realizar as tarefas, e aponta que em uma situação de pandemia 116 
há perdas, e pensando sobre os alunos, referente a aprendizagem, e que todos terão perdas, mesmo no 117 
caso da Bia que apoia a filha, há perdas, e imagina nas famílias que não tem estruturas, perderam 118 
familiares, como será 2021, como será o retorno, e independente do retorno, não percebe que será 119 



possível fazer diferente do que já vem sendo feito, e olhando os resultados dos trabalhos realizados,  120 
percebe que houve muita perda de aprendizagem, e como será o trabalho em 2021, e quais as 121 
possibilidade, e uma delas é anular 2020, em 2021 os alunos permanecem nas séries em que estavam, e o 122 
que isso significa isso em termos de direito, prática, no caso do aluno, ele terá direito ao nove anos do 123 
curriculo escola para garantir direito do aluno, e a secretaria não considerou a possibilidade, fez a opção 124 
de seguir o fluxo de aprovação de todos os alunos, e segue a perda do ano escolar do alunos, e quais são 125 
as complicações da resolução, pois a posição da secretária também mudou, devido ao tempo estendido da 126 
pandemia, e que partir de agora a situação muda inclusive a situação das famílias, pois os alunos vão 127 
precisar produzir mais, e não irá dar resultados, visto as escolas particulares onde tem muitos relatos de 128 
situação de estresses vividos pelos profissionais, mas também para as famílias e alunos, e concorda com a 129 
fala da Bia. Verônica, mãe de aluna da EMEF Francisco Padre Silva, relata a preocupação que tem e 130 
percebe as isso em conversas com os demais pais, que não acham justo os filhos passarem de ano, 131 
perderam a aprendizagem, que vai ser muito dificil recuperar esse ano com atividades ao sábados, entende 132 
que esse ano foi perdido, e pergunta se existem possibilidade de lutar contra isso. Cássio explica que 133 
diante do horário é importante colocar o item três da pauta para votação: Reunião intersetorial entre 134 
Conselhos do Município, construção de reunião com os demais conselhos do município. Claúdio pergunta 135 
sobre qual tema será abordado nessa reunião.  Cássio responde que entende o tema será sobre a pandemia, 136 
porém podem surgir outros temas, e coloca para votação, item aprovado. Cássio sugere aumentar o limite 137 
de tempo da reunião para encaminhar sobre a resolução 05. Aimar entende que tem duas questões, e faz 138 
duas propostas, uma nota de repudio a resolução 05 e solicitação de cancelamento da resolução, para que 139 
haja debate real com a comunidade escolar. E defende que o direito ao ano escolar dos alunos, e que isso 140 
só é possível com as aulas presenciais, e que o colegio Dom Pedro no RJ iniciou esse debate e quer levar 141 
a nível nacional, e que podemos entrar nessa briga também. Marina diz que entende que precisa entra o 142 
repudio e o pedido de cancelamento, e que essa decisão precisa ser discutido na comunidade escolar, e 143 
que precisamos fechar esse posicionamento pelo conselho. Cláudio concorda, pela falta de debate com 144 
comunidade escolar, exclusão dos executores, é inadmissível, e causa indignação, que a forma de 145 
definição da resolução foi desrespeitosa, e defende a nota de repudio e cancelamento da resolução 05, 146 
para que haja debate. Cássio coloca então para votação como item 11 da pauta 2ª: Produção de uma nota 147 
de repúdio em relação à resolução nº 005 de 01 de Setembro de 2020, a qual dispõe sobre princípios, 148 
diretrizes e procedimentos para a reorganização do trabalho nas escolas de ensino fundamental da rede no 149 
contexto de enfrentamento ao novo coronavírus. A nota deverá conter um pedido de revogação da 150 
referida resolução bem como uma demanda para maior envolvimento das comunidades escolares em sua 151 
redefinição, aprovado. Cássio sugere o abaixo-assinado rodar até do dia 16 para ser levado na reunião do 152 
Conselho Municipal de Educação no dia 17, conselheiros concordam. Cássio pergunta se os conselheiros 153 
querem aproveitar os minutos finais para falar sobre a resolução referente a educação infantil. Ana Carla 154 
informa que irá discutir com a equipe na próxima semana. Lourdinha esclarece que o grupo de OP’s 155 
vinham discutindo o item 02 da resolução, também não sabiam da publicação da resolução, que diferente 156 
do ensino fundamental, é que a educação infantil não tem obrigação da 800hrs e que as equipes ainda 157 
estão analisando a resolução. Cássio cita fala da Martinha que coloca que a educação infantil não foi 158 
escutada, e entende que não houve tempo ainda para discussões das resolução na comunidade escolar da 159 
educação infantil, e que o conselho está aberto a ouvir, e podem buscar o conselho inclusive por e-mail. 160 
Aimar pergunta se haverá extraordinária ainda esse mês ou mês que vem reunindo os outros conselhos, 161 
para organização da reunião com os demais conselhos. Cássio concorda, porém não colocará data agora. 162 
Cláudio entende que urgente uma reunião com a Secretária para realização da escuta dos questionamento 163 
votados na reunião de hoje. Cássio coloca que isso será encaminhado com a carta. Dá-se encerrada às 164 
12h00m a presente reunião ordinária, lavrada a presente ata escrita por mim, Jóice Danielli Segatti, 1ª 165 
secretária do Conselho das Escolas Municipais de Campinas.  166 



ANEXO I: ATAS RECEBIDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 167 

 168 

EMEF Padre Melico Cândido Barbosa (conselho escolar e CPA): contrários ao retorno das aulas 169 
presenciais, que as atividades permaneçam de maneira online como vem sendo feita, responsabilização de 170 
tais atos deva ser feita pela municipalidade por meio das secretarias de saúde e educação. 171 

 172 

EMEFEI Padre Francisco Silva (conselho escolar e consulta a comunidade escolar): contrários ao 173 
retorno das aulas presenciais sem que exista segurança 100% garantida pela PMC, especialmente pelas 174 
autoridades sanitárias. Que a aprendizagem acontece de fato presencialmente, portanto deve existir a 175 
garantia de direito das crianças e adolescentes mas que ocorra de forma segura quando possível. 80% da 176 
comunidade escolar se declarou contrário ao retorno presencial e 65% que o ano letivo deva ser cursado 177 
em junção 20/21. 178 

 179 

CEI Idalina Caldeira de Souza Pereira (conselho escolar): contrários ao retorno presencial. 180 

  181 

EMEF Prof. Dulce Bento Nascimento (conselho escolar e equipe escolar): retorno ao convivio escolar 182 
quando tivermos reais condições de não colocarmos as VIDAS de todos em grande risco. 183 

 184 

CIMEI 13 - CEI Jardim Encantado e CEI Jardim Amapat (conselho escolar e pesquisa a 185 
comunidade escolar): diálogos intersetoriais para atender necessidades presentes e no retorno presencial, 186 
diálogo com ensino fundamental a fim de construir rede de apoio na transição, retomada do trabalho da 187 
ed. infantil como teletrabalho e na iminência do retorno presencial, subordinadas as decisões da saúde e 188 
comitês gestores, em segurança e com respeito aos seus direitos de aprendizagem. 189 

 190 

EMEF / EJA Prof. Geny Rodrigues (conselho escolar, parecer das famílias, dos professores e dos 191 
especialistas): não retorno as aulas presenciais até que se comprove pela ciência que o retorno é 192 
definitivamente seguro para todos. Conteúdos trabalhados no ano de 2020 precisarão ser repostos no 193 
momento em que voltarem as atividades presenciais, para além de aprovar ou reprovar, há a preocupação 194 
com a aprendizagem efetiva.Garantir uma continuidade na rede municipal aos alunos dos 5º anos em caso 195 
de continuidade por promoção. 196 

 197 

NAVE MÃE CEI Prof. Zeferino Vaz (enquete com famílias): recebido por sala arquivos, feita a 198 
pergunta sobre retorno presencial, a maioria das famílias se manifestou contra a retorno presencial. 199 

 200 

EMEF Padre José Narciso V. Ehrenberg (conselho escolar): não retorno as aulas presenciais até que 201 
se comprove pela ciência que o retorno é seguro a todos. 202 

 203 

CEI Arthur Bernardes (conselho escolar): não retorno as aulas presenciais da educação infantil no ano 204 
de 2020 e a importância do teletrabalho e de outras medidas mitigadoras do isolamento social. 205 

 206 

EMEJA Nísia Floresta Brasileira Augusta (conselho escolar): entendimento unânime que as condições 207 
previstas para outubro de 2020 NÃO possibilitam o retorno seguro às aulas presenciais.  208 

 209 

CIMEI 08 - CEI Gasparzinho e CEI Pequeno Príncipe (conselho escolar):  são contrários ao retorno 210 
às atividades presenciais. 211 

 212 

EMEF/EJA Presidente Floriano Peixoto (carta dos profissionais): Em defesa da vida e da qualidade na 213 
educação: aula presencial agora não! 214 



 215 

CEI Alexandre Sartori Faria e CEI Zuleika Hellmeister Novaes (consulta a comunidade escolar): 216 
57% famílias disseram que não enviariam as crianças para a escola; 43% famílias disseram que enviariam 217 
as crianças a escola.   218 



ANEXO II: Escuta – Famílias e Alunos (11 de agosto/2020) 219 

  220 

Erika Mayumi Cândido deu início à reunião às 17:30h via Google Meet (meet.google.com/wyt-uzdd-jtf) 221 
apresentando qual era o objetivo da escuta: saber a opinião dos estudantes e famílias tendo em vista um 222 
possível retorno presencial às escolas. Em seguida, a palavra foi passada aos presentes. Foram 223 
contabilizados cerca de 250 participantes ao todo, mas nem todos fizeram uso da palavra. Seus nomes 224 
foram omitidos no relato abaixo para preservar suas identidades. 225 

(1) Nem adultos conseguem ficar tanto tempo com máscara. Sem uma criança tocar no outro, sem colocar 226 
a mão na carteira, ficar de máscara por 5h de máscara, quem consegue ficar de máscara 5 horas, sem pôr a 227 
mão no rosto, sou contra voltar sem vacina. 228 

(2) Tava conversando com a minha mulher cedo sobre isso sou padrasto do V. da escola Pavanatti, ela 229 
não pode estar na reunião, então ela pediu para mim dar o parecer dela sobre isso, a gente chegou num 230 
acordo de que era melhor, se não houver jeito dele tomar essa vacina antes de começar as aulas, que 231 
recomece ano que vem de novo, porque foi muito difícil ele se acostumar com essa aula em casa, sabe, e 232 
quando ele começou a se acostumar, eles vão voltar. Surgiu essa dúvida se eles vão voltar ou não, então é 233 
muito perigoso, ele tá numa sala de aula com outras crianças. Criança não toma cuidado com higiene, 234 
criança não toma cuidado com falar, colocar as coisas na boca e não tem a preocupação que um adulto 235 
tem, então a gente acha que é muito melhor se ele perdesse o ano do que o correr esse tipo de risco. 236 

(3) Eu como mãe de uma criança no quarto ano aqui no Padre Melico e sou totalmente contra o retorno 237 
das aulas presenciais, se a prefeitura tá querendo viabilizar esse retorno precoce que ela se responsabilize 238 
pelas consequências, não delegar essa responsabilidade a nós pais, vai ser uma contaminação coletiva, a 239 
maioria dos pais são contra, uma posição quase unânime e espero que a gente consiga uma resistência 240 
forte, uma mobilização forte para que isso não ocorra pra não rolar uma mortandade desnecessária. 241 

(4) É unânime essa questão de não voltar presencial agora. Eu acho que tá sendo muito vago o que está 242 
sendo passado pras nossas crianças nesse momento, que pelo que conversei não é só aqui na escola do 243 
meu filho no Odila. Pode vir conselho tutelar, a vida do meu filho não vai correr esse risco. Nós 244 
precisamos agora é uma aula de verdade, nem todo mundo vai ter acesso, nem todo mundo vai ter 245 
condições eficientes para poder acompanhar uma aula online, eu entendo e acredito que realmente tem 246 
essas pessoas mesmo, mas hoje todo mundo tem um celular, hoje todo mundo tem Facebook, hoje todo 247 
mundo tem Instagram, então a pessoa não tem nada dentro da casa dela, mas ela tem um celular bom. Tô 248 
dizendo que muitas pessoas vão ter essas condições, as que não tem, puxa, a gente vai ter que procurar 249 
alguma outra opção para fazer. O que é que nós enquanto comunidade podemos fazer para melhorar o 250 
ensino das nossas crianças. A diretora tem feito um trabalho muito bacana, os professores, só que assim, 251 
meu filho tá fazendo coisinha aqui, com todo respeito, não faz sentido, então se for para fazer isso, vamos 252 
terminar aqui agora e vou deixar o ano acabar e vamos perder o ano porque não tá tendo qualidade, então 253 
vocês acham que tá pra gente melhorar essa qualidade, acredito eu que isso seria uma forma inclusive da 254 
gente bater de frente para o pessoal, a gente tá levando ensino de qualidade. Ah, mas os que não tem 255 
acesso, os que não tem a Prefeitura tem que dar um jeito. Que a gente possa vencer e sair dessa o quanto 256 
antes. 257 

(5) Sua mãe do V. e ele estuda no CEI Zuleica. A escola do meu filho é ótima mas no normal. Com vida 258 
tudo se resolve, com vida se recupera tudo. Eu acho que é uma loucura que as crianças voltam às aulas 259 
lembrando que muitas mães agora estão deixando seus filhos com as avós, aí vai para escola, aí volta de 260 
novo, então eu acho difícil, sou contra a volta as aulas. Vai ser obrigatório? E a gente tem que se pensar 261 
nos próximos anos. 262 

(6) Eu gostaria de colocar questões como mãe e funcionária, portanto sei que a realidade é bem diferente 263 
de tudo que tá sendo passado e eu tenho alguns questionamentos, quais as garantias que o colega do meu 264 
filho está fazendo isolamento? Sou totalmente contra o retorno presencial. Prefeito tá querendo ceder à 265 
pressão das escolas particulares que dependem né desse dinheiro pra se manter em pé se manterem firmes 266 
mas não tá pensando nos filhos da gente. Eu concordo com o que foi falado anteriormente, tem vida o 267 
resto a gente corre atrás. Com relação às aulas online, tô um pouquinho perdida aí porque assim deveria 268 
ter sido, na minha opinião, tá separado por o pessoal que tem as crianças em creche e o pessoal que tem as 269 
crianças em Escola Fundamental e Médio, porque são realidades diferentes sabe, a professora dos meus 270 
filhos tem sido ótima, excelente, ela manda vídeos, ela ajuda eles, eles estão aprendendo e não é porque 271 
eu tenho total acesso, não tenho, eu tô usando o chip que a prefeitura deu de internet entendeu, eu tenho 272 
um celular para um casal de gêmeos, é difícil, mas eu acho que mil vezes eles em casa com saúde e eu 273 
sabendo que eles estão sendo cuidados do que eles estarem voltando numa situação dessas. 274 



(7) Sou mãe do Odila, faço parte do conselho de escola, poucas crianças tem sido internadas, mas também 275 
pela para segurança dos professores, que muitos fazem parte do grupo de risco, muitos têm idosos em 276 
casa que fazem parte do risco, todos nós estamos no mesmo barco, nós pais aqui do São Domingos, do 277 
Odila, somos contra a volta às aulas e como o V. aí falou, é bastante desconfortável as aulas que estão 278 
sendo dadas, como vocês já responderam, atividades mitigadoras, realmente eu não entendo, eu acho que 279 
poderia melhorar e muito essas atividades para as crianças mas eu também vi que não é, não está na 280 
alçada de vocês né, esse ano já está perdido para os nossos filhos, vocês professores tem muito mais valor 281 
na vida dos nossos filhos do que um ano letivo, lá na frente a gente consegue repor isso, nós vamos na 282 
frente da escola com corrente, cadeado, mas nem vocês vão ser obrigados entrar porque nós vamos estar 283 
junto. 284 

(8)  Meu filho estuda na EMEF Correia de Melo e também tem um outro filho de 5 anos tá no Marilene 285 
Cabral e os dois como os pais falaram não nem por Força Tarefa de casa para tá indo para escola e o que 286 
eu ia falar é bem idêntico ao que o pai (4) falou então já esta minha opinião e passa palavra a próxima. 287 

(9) Sou mãe de duas crianças do que frequenta o Emília Ricci o AG3, eles vão fazer 6 anos em 2021 seria 288 
para ele se ingressar no ensino fundamental né? Bom, eu juntamente com meu esposo já decidimos que 289 
esse ano eles não vão retornar se não tem uma vacina. Então acho que nenhuma criança deveria retornar 290 
também no caso das crianças do AG1, AG2, AG3, crianças que vão ingressar no ensino fundamental, eu 291 
acho completamente desnecessário está sendo discutido um retorno dessas crianças agora em 2020. Não 292 
haveria problema nenhum em refazer esse ano em 2021 não iria prejudicar nenhuma criança o caso destas 293 
crianças até o AG3, então eu não concordo com o retorno. Eu tenho muita dúvida sim 294 

(10) Sou mãe do aluno do Emílio Miotti e eu não sou a favor ao retorno das aulas uma que eu não acho 295 
que tá para voltar não tá com segurança Eu trabalho em escola então algumas coisas Eu sei assim que eu 296 
não acredito que esteja preparado para receber os alunos o avô dele faleceu a pouco tempo com Covid e 297 
mesmo se retornar às aulas eu não levar ele porque ele tem problema respiratório então eu não levar ele 298 
ao retorno das aulas eu acho muito precoce tá retornando agora faltando pouco tempo para acabar o ano 299 
então eu sou contra ao retorno das aulas. 300 

(11) Pai do M. do CEI Mota Zuben, aqui em casa a gente é totalmente contra, local muito propício para 301 
espalhando aí o vírus, né? Então até uma situação que a gente tem aqui em casa tem comorbidades, 302 
coloca em risco as famílias, coloca em risco os trabalhadores da educação e na verdade o que a gente tem 303 
pensado aqui é do nosso filho voltar só quando tiver alguma alguma solução definitiva. Que a prefeitura 304 
precisa fazer um debate a partir da gente, poder público, um debate de como que vai ser o ciclo daqui para 305 
frente, fica nessa enrolação, na verdade ela vai colocando vários prazos para retorno das escolas, viável e 306 
não se faz uma discussão do que que vai acontecer aí para frente então é importante que comece a se 307 
encaminhar nesse sentido 308 

(12)Eu gostaria de dar minha opinião também sobre a volta às aulas esse ano pretendo mandar ela para 309 
escola não porque eu acho muito arriscado só que eu tenho uma dúvida como que vai ser no próximo ano 310 
se caso as aulas voltar mesmo é eu tenho uma filha de 5 anos que tá na escolinha e esse ano ela seria o 311 
primeiro ano dela na escola ela praticamente não sabe nada não sabe não conhece as letras não conhece os 312 
números e para mim fica muito difícil ensinar ela porque eu já tenho outra mais velha que eu 313 
praticamente ensino ela em casa né? Então fica complicado. Mas sobre a volta às aulas eu não vou 314 
mandar mais esse ano não eu gostaria que vocês me respondessem assim que possível. 315 

(13) Eu queria só fazer umas observações de umas colocações, eu inclusive encaminhei no debate público 316 
da comissão de educação e esporte da Câmara Municipal que aconteceu hoje à tarde então fiz algumas 317 
observações e colocações sobre a questão do retorno às aulas essas colocações aqui para que a gente 318 
possa reforçar a ideia conversando e falando pensar né e as pessoas que de repente acreditam que seja 319 
bom essa volta, esse retorno agora para que a gente possa refletir sobre tudo isso. Uma das coisas que eu 320 
mencionei e que eu fiz esse encaminhamento lá para o debate, irão fazer uso de máscaras, álcool em gel 321 
corretamente, regularmente dentro das escolas, as crianças na escola com os colegas e também 322 
professores seja por abraço, toque ou pegando na mão, pensando nisso como é possível manter o 323 
distanciamento das crianças em um possível retorno, outro questionamento é grande parte dos professores 324 
são do grupo de risco seja por conta da idade ou por doenças crônicas. Então como garantir a quantidade 325 
suficiente para o retorno. Que eu levantei foi em relação as crianças que vão para a escola com transporte 326 
escolar ou com van escolar quem vai garantir que essas crianças manterão distanciamento necessário 327 
dentro desses transportes e as medidas sanitárias. As crianças que moram com avós e avós caso se conta 328 
mínima escola de alguma forma podem levar o vírus para casa contaminar idosos muitas crianças não 329 
ficam com os pais e nesse caso os idosos que cuidam dessas crianças ficariam expostose qual seria a 330 
necessidade de retornar essas crianças para escola nesse momento já tem 2 meses seria impossível repor 331 



todo o conteúdo que foi perdido durante o ano de pandemia. As escolas mal tinha sabonete e papel 332 
higiênico para o uso das crianças e como pensar então não possível retorno das crianças sem que haja 333 
medidas sanitárias básicas nas escolas. Esses são alguns questionamentos e algumas observações que 334 
inclusive eu fiz o encaminhamento para o debate público que aconteceu hoje na Câmara inclusive eles 335 
comentaram que questionamentos que foram enviadas lá ao serem encaminhados em forma de 336 
requerimento e também gostaria muito de apoiar a (7), teve uma mãe que falou em relação aos 337 
professores eu sou muito a favor de apoiar os profissionais da educação tá? Caso haja né, questão do 338 
retorno caso eles sejam obrigados a retornar, então eu acho que os professores podem contar com a gente. 339 
Eu não me apresentei desculpa eu sou a V. a mãe da J. e faço parte do Conselho de escola do Padre 340 
Francisco Silva. 341 

(14) (Invasão) Cala a boca continuando essas pessoas que estão atrapalhando a reunião serviço de alguém 342 
a serviço de bolsonaro bolsonaro bolsonaro pocotó pocotó exclui quem é quem é responsável pela reunião 343 
exclui eles Eu tô tentando mas eles estão entrando em massa que é o problema a gente tira uma base de 344 
como eles não têm consciência de tudo que acontece eles não respeitam uma reunião quanto mais uma 345 
distanciamento social essas coisas a gente isso é até mais uma prova de que a gente não deve ter um 346 
retorno à saúde com certeza gente Oi prima como excluir essas pessoas infelizmente não aceita mais 347 
ninguém é o que eu tô fazendo eu tô negando a entrada todo mundo agora a reunião Cala a boca. Gente 348 
desculpa mesmo mas essas coisas têm acontecido inclusive na reunião do Conselho Municipal de 349 
Educação junto com a secretaria de educação, com a Solange, assim foi e é constrangedor mas isso tem 350 
acontecido e daí eu fico pensando o quanto isso reflete despreparo de se manifestar assim, é lamentável, 351 
né? 352 

(15)Sou mãe também da aluna da N. que tem 14 anos eu me preocupo muito com essa volta também, que 353 
eu acho que aí é que nós não estamos preparados para isso e não tem condições realmente, né? Aí eu me 354 
pergunto também, e a inclusão? Como é que fica, porque são tudo criança de risco, aí não vai voltar 355 
também a inclusão, vai voltar só quem não faz parte da inclusão. Queria que no momento que pudesse, 356 
voltar todos, correto? Assim, o ano já tá quase findando né? Praticamente depois de agosto rapidinho 357 
passa, aqui em casa eu acredito que ela não tem mesmo, não tem o que fazer, não tem como voltar 358 
mesmo. A gente tem que lutar para que não haja essa volta porque mesmo que volte, eu vou bater de 359 
frente com a minha filha pra não voltar às aulas. 360 

(16)(Erika) Nós não somos a Secretaria Municipal de Educação que eu acho que deveria estar fazendo 361 
essa escuta. Alguns esclarecimentos para Famílias aqui tá, o Conselho das Escolas ele representa os 362 
conselhos escolares e eu concordo que é difícil a gente escutar todos os pais e alunos da Rede Municipal 363 
inteira por vídeo conferência, é impossível todo mundo ter espaço de voz, de fala e que o correto seria que 364 
a coisa fosse descentralizada, ser por escolas e nós solicitamos, nós pedimos para secretaria de educação, 365 
cada uma delas fizesse reuniões com seus conselhos escolares e enviar a ata para o Conselho das Escolas 366 
Municipais que ia ter o posicionamento das escolas todas para fazer essa escuta, é porque realmente é 367 
impossível a gente conseguir, que lugar nenhum a gente consegue ouvir tanta gente, então o melhor 368 
caminho seria isso, só que esse caminho não aconteceu tá, por isso que a gente acabou abrindo essa sala 369 
para gente ouvir um pouco dos pais. A gente vai tentar responder algumas dessas questões que são da 370 
secretaria de educação. 371 

(17)(Neude) Fez esclarecimentos do que são as atividades mitigadoras. 372 

(18)Quero parabelizar todos aqui. Para não deixar de ser feito só pela secretaria de educação, com seus 373 
técnicos, a gente tem que ser parte desse debate, porque a gente conhece essa realidade, tem pais que tão 374 
dizendo o seguinte, se eu não quero que meu filho seja aprovado automaticamente, ele não teve aula né? 375 
Eu quero que ele volte, ele tem uma nova oportunidade de estudar novamente as matérias que ele não 376 
pode estudar né? Então acho que assim uma questão que a gente poderia talvez avançar no próximo 377 
encontro de se discutir o seguinte como que a gente pode discutir a questão desse ano, que fica essa coisa 378 
de 2020 para 2021, considerando que tem crianças que vão sair do Ensino Infantil e entra aí o ano que 379 
vem no fundamental, não vamos voltar, outra questão são as atividades mitigadoras, crianças estão com 380 
dificuldades, tenho problemas com a minha filha, são duas questões para levar pra outra reunião, não 381 
vamos levar nossos filhos para escola tá passo seguinte nesse debate nessa discussão que é justamente o 382 
que nós vamos como que vai ser essa situação, então 2020/2021 como que nós vamos resolver isso, tô 383 
aqui na verdade, é mais um pensar em algum encaminhamento. 384 

(19)(Erika) Eu vou tentar esclarecer e apesar de ser mãe, tá no conselho, tá acompanhando as coisas que 385 
estão acontecendo. Eu vou tentar responder algumas dessas questões tá. A Prefeitura de Campinas 386 
inicialmente, quem acompanha as lives do prefeito, ele havia falado que teria tablets para todos os alunos 387 
com internet. E eu concordo com a maioria dos professores quando fala que a educação básica não dá 388 



para ser virtual, não dá para ter o alcance dos alunos. Eu tenho um filho no quinto ano, ele não consegue 389 
sentar na plataforma e a gente está tendo um diálogo constante, tô trabalhando com ele para poder acessar 390 
uma vez por semana aqui na classe dele, as professoras decidiram fazer um Meet uma vez por semana, só 391 
que assim, a abrangência da quantidade de alunos é mínima, exclui muita gente e não dá para passar 392 
conteúdo, gente, eu tô tendo uma dificuldade monstruosa de trabalhar leitura com os meus filhos, não sou 393 
pedagoga, não sou da educação, eu sou cozinheira! Meu caminho é completamente outro. Então eu fico 394 
aqui, não dá pra gente pensar em conteúdo, eu não concordo com o vamos aprovar todo mundo, vamos 395 
fingir que este ano letivo aconteceu normalmente, então essa junção 2020/21 eu acho que é o que mais 396 
viável tem aí de possibilidades. Essa coisa virtual não dá, meu filho tem consulta na Policlínica II, que 397 
também a aula da turma dele é impossível a gente não consegue gerenciar eu tenho essas reuniões 398 
Conselho Municipal das Escolas, daí quem tem prioridade, a criança para ter aula, a reunião o pai que 399 
também da Saúde trabalhador é muito difícil.  Então vamos lá sobre a questão da obrigatoriedade até onde 400 
a gente sabe que o prefeito declarou em lives, que na educação infantil não vai perder vaga por causa 401 
disso, pelo menos assim o prefeito falou nas lives. É lógico que se caracterizar abandono de incapaz, a 402 
família não ter o contato mínimo com a escola, eles vão avaliar caso a caso, Ensino Fundamental a gente 403 
não sabe lá muito bem né por conta também da obrigatoriedade e tudo mais, em tese se o aluno conseguir 404 
fazer as atividades da plataforma virtual ou estar pegando o material na escola ele tem uma frequência 405 
garantida. Por que é 25% de falta dos alunos que é notificado o Conselho Tutelar. Ah outra coisa sobre o 406 
AG3, o primeiro ano que são os gargalos, eu entendo essa preocupação, porque para mim estender 407 
2020/21 é isso também, para o final do infantil, não tá passando as crianças do AG3 de cinco anos para 408 
seis para ir para fundamental, eles também não tiveram seu desenvolvimento motor, social, mas isso tudo 409 
é questão de conversar com a família, da gente ver qual que é a demanda, eu vejo uma perda enorme, 410 
algumas mães que eu conheço também, dessa forma não gostariam que seus filhos fossem para o primeiro 411 
ano fundamental, a grande questão é a gente não tem uma resposta muito exata tá ainda do como seria 412 
porque todo mundo passar. Eu só não sei se a gente concorda O que é que a gente pode fazer? A 413 
Secretaria Municipal de Educação escuta Conselho das Escolas? Tem uma dificuldade aí de ser escutado, 414 
mas existem outros caminhos aí, essa forma oficial pelo Conselho das escolas, levaremos essas demandas, 415 
apresentando para Secretaria Municipal de Educação e para um inquérito do Ministério Público. O 416 
Ministério Público solicitou ao conselho das escolas que a gente mandasse encaminhamentos. Então essa 417 
escuta que nós estamos fazendo hoje ela será anexada também no nesse inquérito do Ministério Público 418 
sobre a volta às aulas com o posicionamento da comunidade escolar, por isso que hoje escutando os pais e 419 
os alunos e sexta-feira estaremos escutando os profissionais educação, que compõem toda a comunidade 420 
escolar para, levando isso por escrito para ministério público e se posicionar também, já que a secretaria 421 
de educação e prefeito disse que vão escutar a gente. Então quanto aos protocolos de retorno, a gente não 422 
sabe nem quais são esses protocolos, porque a última reunião do Conselho Municipal de Educação que 423 
era para apresentação de seus protocolos essa reunião foi cancelada, de acordo com a declaração da 424 
secretária para CEMC foi que isso que a gente passou aqui, hackearam o perfil do Facebook dela e 425 
começaram a postar um monte de coisa assim, ela se assustou e cancelou a reunião do conselho, vai ser 426 
remarcado, esse foi o retorno oficial que nós tivemos, estamos aguardando retorno de outros 427 
questionamentos 428 

(20) Eu sou professora da prefeitura mais de 30 anos mas não é isso que eu queria falar eu queria falar 429 
assim porque a preocupação da maioria dos pais eu vejo que é com conteúdo para internet e o que eu 430 
gostaria de falar de compartilhar esse problema que nós também temos porque eu tenho uma filha aqui 431 
também D. está no nono ano tem que usar internet tem que usar o computador, eu também tenho que usar, 432 
o esposo também tá trabalhando em casa. Compartilhamos com vocês esse problema que é dos nossos 433 
filhos com questão a escola a minha filha é escola particular ela tem aula todos os dias em casa, mas 434 
quem disse que ela tá pegando todo conteúdo não é a mesma coisa do que estar na escola. Daí eu vejo que 435 
é uma coisa bem assim superficial, porque não dá para fazer a mesma coisa que é feita numa escola, então 436 
a minha colocação agora que eu compartilho por ter dificuldade também. Também fui atrás de chip 437 
porque também não tava dando conta de internet, então assim todo mundo, nós professores também temos 438 
nossos problemas particulares que afetam questão de dar aula, questão de planejar a aula, de fazer 439 
também numa internet, na plataforma, que nós não fizemos curso para isso e tivemos que nos desdobrar 440 
para fazer isso, não era só para nós professores também 441 

(21)(Erika) Quanto a pergunta da reunião dos profissionais da educação, ela será na sexta-feira às 14 442 
horas, a gente não divulgou para, sei lá, as pessoas não fazerem confusão e achar que a reunião seria toda 443 
hoje, porque é impossível pai, alunos, a gente lotou a sala hoje com essa questão. Então na sexta-feira 14 444 
horas nesse mesmo link faremos a disputa dos profissionais sobre esse retorno da volta às aulas, a gente 445 
poderia pensar possibilidades aí nesse ano letivo e para o outro. Questões trabalhistas e sindicais é no 446 
sindicato, que infelizmente conselho ele não tem amplitude para isso, não é para essas questões 447 



trabalhistas e que eu sei que são gravíssimos a gente pode denunciar, apoiar, ver como é que a gente corre 448 
atrás para lidar com algumas opções. 449 

(22)Eu falei que a gente tá de parabéns pela qualidade do debate, capacidade de compreender o problema 450 
é assim, que não tem condições de voltar. E a gente aprofundar o debate com os outros pontos aí que 451 
foram levantados também né? Parabéns para todos nós está realmente é isso tá muito bom esse esse 452 
diálogo aqui eu acho que a gente não pode perder não tá muito bacana mesmo 453 

(23)(Neude) Devia tentar pensar não sei como tu tava pensando agora pela fala do R. tentar pensar o 454 
movimento mais próximos dias tentar fazer uma conversa que envolva professores e pais justamente para 455 
combater esse discurso horroroso e quem resolve essas coisas são técnicos. Nós somos técnicos, os 456 
professores. Só que eu acho que seria muito muito muito interessante se a gente conseguisse fazer esse 457 
tipo de conversa sempre aqui hoje misturando professores e Pais para tentar pensar coletivamente uma 458 
solução a saída para enrosco que ninguém criou. Nós não criamos né, ninguém sabe com certeza como 459 
sair dele não sei acho que seria uma maneira de fazer isso. 460 

(24) Oi é desculpa atrapalhar então a gente podia também cada escola fazer um baixo assinado e a gente 461 
levar na prefeitura o nosso posicionamento para mostrar que a população está contra essa volta às aulas. 462 

(25)(Erika) Então (24) foi entregue um abaixo-assinado com 5.000 assinaturas é contra volta às aulas, isso 463 
daí já foi feito, a gente pode estar fazendo novamente mas o movimento nesse sentido, pode, mas daí 464 
assim daí são números o que nós estamos tentando hoje, fazer uma escuta qualitativa né, ouvir vocês 465 
porque às vezes você, para prefeitura, a gente é número, só número de vidas e número de mortes. Estamos 466 
morrendo 20 por dia tá ok. A gente pode pensar nessa coisa abaixo-assinado, não acho que um abaixo 467 
assinado por escola talvez se a gente juntar aí está fazendo esse movimento a gente pode pensar nisso sim, 468 
tá pensar nessa escuta qualitativa também né nessa coisa de que a gente não é número e começar a 469 
mostrar que a gente 470 

(26)Acho que assim os pais e mães tem que cobrar os conselhos e fóruns e decidam sobre isso com a 471 
participação da escola faça uma reunião como essa posição e isso não exclui a proposta inclusive de levar 472 
abaixo assinado por escola que eu acho que também pode estar contemplado 473 

(27) (Erika) gente muito obrigada pela participação e paciência de vocês. 474 

Manifestações no chat: 475 

1) Eu como aluno eu acho que deveria voltar sim !!! 476 

2) So depois de vacinarem todos  os alunos. Melhor perder um ano, do que perder a vida 477 

3) Eu tbm acho que deve voltar as aulas sim. Ou as aulas deveriam ser online , mas aulas de verdade 5 478 
horas de aulas online com atividades do ano letivo das crianças 479 

4) Não sou a favor do retorno nem com rodízio 480 

5) É SÓ IR PRA SE INFECTAR, NÃO HÁ CONDIÇOES DE RETORNO POR HORA 481 

6) Eu não sou a favor da volta as aulas nem com rodízio 482 

7) Sobrecarga a distância as crianças ja esta tendo, eu como mãe de dois alunos fico perdida, meu filho do 483 
segundo anon recebendo a mesma matéria do meu filho do quinto ano. Pra mim esta péssimo esse Google 484 
sala de aula. 485 

8) Eu não sou a favor das escolas voltarem. 486 

9) O foco não deveria estar sendo o retorno e sim como aproximar nós, professores, das crianças... no 487 
infantil, usar a TV Camara de verdade para que todos tenham acesso... 488 

10) Para crianças do Ag3 que estariam ingressando na Fundamental em 2021 (no caso dos meus filhos), 489 
eu apoio que seja refeito o ano em 2021 e deixe o fundamental para 2022 pois não vai prejudicar em nada. 490 

11) Não quero meu filho voltando sem uma vacina 491 

12) sou a favor do retorno apenas das 8 e 9 series, os pequenos não devem voltar antes da vacina! os 492 
maiores conseguem dar contas das lições e tambem de  manter a distancia, da limpeza constante das 493 
mãos! e com isso tambem so voltam professores fora do grupo de risco! 494 

13) Infelizmente as crianças das escolas públicas estão saindo prejudicadas, pois não está tendo aula 495 
online, igual as escolas particulares 496 



14) Boa tarde! Acho loucura voltar as aulas para as crianças, as aulas pode ser reposta no ano que vem, já 497 
a vida não!!! Minha filha não vai voltar em quanto ela não tomar a vacina!!! 498 

15) Nao sou a favor de voltar esse Ano. 499 

16) Eu tbm não so a favor da voltar as aulas presencial 500 

17) Tem que voltar as aulas, infelizmente em todo lugar tem aglomeração hoje. Não faz aglomeração na 501 
escola mas faz na rua. 502 

18) Independente da idade, se alguem se contamina, o numer de envolvidos que teriam que se isolar é 503 
gigantesco... 504 

19) Eu prefiro a segurança dos meus filhos à volta as aulas. 505 

20) Não  sou a favor da volta as aulas este ano 506 

21) Não é seguro o retorno 507 

22) Tbm NAO sou a favor de voltar aulas presenciais 508 

23) Você já trabalhou com adolescente? Trabalho há 18 anos e não consigo imaginar eles conseguindo 509 
manter os protocolos seguros recomendados. 510 

24) Eu tenho muitas dúvidas...tenho 2 filhas ...uma de 9 e outra de 5 anos...a de 5 anos estava na 511 
escolinha... primeiro ano dela na escola...não sabe praticamente nada...não conhece letras ou 512 
números...como seria se voltasse as aulas no próximo ano? Ela poderia continuar de onde parou? Ela não 513 
tá preparada para o primeiro ano 514 

25) Não sou a favor da volta as aulas 515 

26) Não sou a favor de voltar Agora ,só depois da vacina 516 

27) Eu tbm não sou a favor da voltar as aulas esse ano 517 

28) Acho que tem que ter aulas sim, porem virtuais presenciais sou contra ainda nao esta seguro . 518 

29) Nao sou a favor a volta as aulas 519 

30) Sou contra a volta as aulas este ano, acho que deveria encerrar este ano letivo e retomar com 520 
segurança assim que possível no próximo ano 521 

31) Não sou a favor de voltar às aulas esse ano! 522 

32) Não sou a favor do retorno das aulas, ainda neste ano 523 

33) Não é seguro hj, criança não é como o adulto que lembra de não se tocar, lavar as mãos, criança quer 524 
ser criança e ja esta sendo difícil da forma que está. Hj assumimos alem de pais o papel de professores e 525 
eu estou exausta de ver meus filhos chorar, eles estao desanimados. Tendo crise de ansiedade e por ai vai. 526 
Ai eu pego e mando eles pra escola e la eles serão restritos a várias coisas e voltarão pra casa mais 527 
desanimados ainda. Esse ano letivo ja foi, O foco deveria ser de qual modo os professores podem ajudar a 528 
nós pais pq nós hj somos a base educacional deles. Dúvidas eles vem em nós, qdo não conseguem algo 529 
eles vem em nós e eu me sinto perdida em tantas tarefas passadas pra eles e não conseguimos acompanhar 530 
afinal são 2 filhos pra uma unica mãe! 531 

34) Não é seguro voltar as aulas 532 

35) Sou contra a volta as aula esse ano minha filha tem problemas respiratórios não sai de casa a vida dos 533 
meus filhos em primeiro lugar 534 

36) Não é seguro! Se vc que é adulto se incomoda com a máscara imagine seu filho na educação infantil. 535 
E no berçário que as crianças engatinha pelo chão,  trocam chupetas, entre outras situações 536 

37) Acho que seria bom mais aulas online presenciais não 537 

38) Não sinto segurança para a volta as aulas Esse ano, não concordo que volte 538 

39) Criança vai para a escola sem poder compartilhar brinquedos e materiais, sem poder usar o parque... 539 
que escola será essa?? 540 

40) Em todo lugar tem o risco de se contaminar. Pais trabalham fora de casa e volta todos os dias, 541 
infelizmente o risco está até dentro de casa. Volta as aulas! 542 



41) Sou mãe de aluno ,não sou a favor do retorno das aulas só em 2020,prefiro as aulas online,não sinto 543 
segura de mandar meu filho distanciamento ,uso de máscara limpeza com poucos funcionários que a 544 
prefeitura manda!Não concordo o retorno!! 545 

42) Quero saber com relação a minha filha que vai para o primeiro ano como que vai ficar..... 546 

43) Boa tarde .concordo com a volta desde que seguimos os protocolos de seguranca . 547 

44) Não pode voltar as aulas é perigoso 548 

45) As crianças de educação infantil não tem condições de retornarem a escola pois, mesmo que com uma 549 
porcentagem menor de crianças e rodízio entre elas, é impossível que a professora assegure a saúde das 550 
crianças!!! Quanto às de fundamental, me pergunto: sendo que estas só frequentaram apenas um mês e 551 
meio 552 

46) Sou tem mãe de uma aluna dessa escola,tbem sou contra as aulas  presenciais prefiro as aulas on line 553 

47) Eu não concordo em voltar esse ano Porque falando de educação infantil como não haver socialização 554 

48) Eu acho que deveria ter aula online por este app do horario normal !!!!! 555 

49) as crianças não conseguem respeitar o distanciamento 556 

50) mãe do terceiro ano, sou contra o retorno e se for votado para o retorno eu ñ vou mandar meu filho 557 

51) Como seria as crianças da creche não tem condições eles ficariam trancados na sala de aula não tem 558 
condições de voltar sou contra a volta as aulas temos que zelar pelos nossos filhos e educadores 559 

52) Sou contra a volta às aulas este ano. Perdi meus avós e minha mãe ainda está hospitalizada por causa 560 
da Covid. 561 

53) Crianças de creche não concordo em voltar até por que são muito pequenos 562 

54) minha filha tem problemas respiratórios ela não consegui  ficar nem 30 minutos com a máscara 563 

55) em 2004 fiz faculdade pela unopar, aulas online, plataforma onde os professores deixavam as 564 
materias para estudarmos, enviava todos os trabalhos pelo meu login e senha.. os professores deixavam as 565 
aulas gravadas na plataforma.. isso em 2004.. é muito dificil de acreditar q 16 anos depois a prefeitura 566 
municipal de campinas nao cosegue realizar algo neste nivel 567 

56) Eu sou contra o retorno as aulas, minha preocupação é com a  saúde dos grupos de riso. 568 

57) No meu caso o meu filho tbm se for o caso de volta a aula presencial ele não iria pq ele tem bronquite 569 

58) Aulas presenciais so ano q vem 570 

59) O padre leão deveria fazer aulas online pelo este app!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 571 
meet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 572 

60) Não enviarei minha filha, ela tem 4 anos sem condições para envia-la 573 

61) Quanto às de fundamental, me pergunto: sendo que estas só frequentaram apenas um mês e meio,574 
 como irão receber e dar conta de todo o conteúdo de quase um ano inteiro em menos de um 575 
ano?!?!?!? Quanto ao ensino à distância, sabemos que muitas famílias ou não tem acesso a um bom sinal 576 
de internet, algumas tem apenas um celular para receber as aulas virtuais  de 1, 2, 3 ou mais filhos... Ou 577 
seja, estas crianças não estão tendo a mesma oportunidade que as crianças das escola particulares!!!!! 578 

62) Essa semana eu encontrei uma criança de cinco anos que foi minha aluna ano passado. Ela veio 579 
correndo pra me abraçar. Ficou toda constrangida qdo eu disse que iríamos nos cumprimentar a distância. 580 

63) Boa noite eu concordo com os pais q estao falando minha filha nao vai voltar pra rscola esse ano . 581 

64) A escola seu chip para todos os alunos da escola dos meus filhos 582 

65) Não está tendo aula de verdade na plataforma , essas crianças das escolas públicas estão sendo 583 
prejudicadas 584 

66) Falaram que iam entregar os tablets, mas até agora nada 585 

67) Na minha opinião deveria ter aula pelo meet app no horário de aula 586 



68) A prefeitura não tem política pública nenhuma para garantir o acesso de todxs alunxs ao ensino 587 
remoto. A grande maioria de nossos alunos não acessam. Infelizmente, um dos motivos para o retorno 588 
talvez seja isso. Mas é bom pensarmos caminhos juntos 589 

69) Minhas filhas não voltam pra escola esse ano e ponto 590 

70) Na minha opinião EMEF Padre Leão Vallerie está fazendo um trabalho bem bacana 591 

71) : No Pavarotti a prefeitura disponibilizou Tablet e chip 592 

72) É  verdade os professores não podem avançar c o conteúdo. 593 

73) Assim como estão mandando lições, que passem uma prova para avaliar,pois a minha filha tem lições 594 
tds os dias e não acho justo que ela perca o ano 595 

74) Lições em casa não são a mesma coisa das aulas presenciais 596 

75) Não concordo com o retorno das aulas para esse ano, dizem que o perigo esta em todos os lugares, é 597 
fato, porém nós pessoas adultas sabemos disso e temos noção de onde tocamos e o que fazemos, mas as 598 
crianças não. Sobre a educação em casa, meu filho de 5 anos é da escola Rafael Andrade e la não tem 599 
fundamental, mas eu como mãe e meu esposo estamos alfabetizando em casa, nesse tempo de pandemia a 600 
gente pega um tempo com ele pra brincar juntos e aprender. 601 

76) e porque so o pavanate recebeu os tablet 602 

77) a economia e a educação dá pra ser recuperada! As vidas perdidas, não! Fiquemos com as crianças em 603 
casa até as vacinas nos protegerem!!!!! 604 

78) A prefeitura quer terceirizar pra nós pais a responsabilidade pelo retorno precoce.Estão tomando 605 
decisões sem ouvir a comunidade,a direção,os professores e os funcionários!E não vão fornecer os Epis 606 
necessários,deixando também isso,na responsabilidade das escolas.Um absurdo total! 607 

79) Kaskin Kaskin: Meu filho, esse ano não volta mais... 608 

80) PRESSIONAR A PREFEITURA PARA ENTREGAR OS TABLET PARA TODAS OS ALUNOS 609 

 81) Totalmente fora de cogitação o retorno.Uma insanidade! 610 

82) Tbm acho que a prefeitura tem que Tomar uma posição e dar os tablets para as crianças 611 

83) maria helena dos santos Silva: Concordo plenamente com a Camila Praxedes. 612 

84) acho importante a participação dos pais continuamente, pois o retorno sendo agora ou no futuro, 613 
precisamos melhorar as condições da educação, higiene e só com a nossa participação podemos cobrar 614 
mais 615 

85) Ngm tá fazendo isolamento vai no centro da cidade 616 

86) Quem iria repor os funcionários com comorbidade? 617 

87) Acho desnecessário discutir um retorno para o ano letivo 2020, faltando menos de 4 meses para o fim 618 
do ano.  A essa altura do campeonato isso não devia nem ser mais discutido. Os meus filhos não vão 619 
voltar. 620 

88) A PMC enviou um chip com prazo de validade,que expira rápido por conta do acesso as plataformas e 621 
agora,ficam todos na espera de um novo envio!Um absurdo! 622 

89) o fato do isolamento ter reduzido não significa que não temos mais transmissão do vírus. Pelo 623 
contrário, ela aumenta e impacto no maior agravemto de casos respiratórios. 624 

90) Não mando meus filhos esse ano para escola , só apos vacina. Mas é preciso melhorar o contato entre 625 
os alunos e professores através de pelo menos um meet por semana da turma 626 

91) nem todos os adultos sabem usar a mascara corretamente, deixam pendurado na orelha, abaixo do 627 
queixo e muitos não  usam, quem dirá uma criança. Não ao retorno das aulas para 2020. 628 

92) concordo tablet  para  todas  as  seríes  Eu  tenho  so  1  celular   para  duas  crianças  estudarem 629 

93) temos que lembrar também que msm com a vacina ainda temos o problema do tempo para a 630 
vacinação 631 

94) É obrigado os nossos filhos voltar nas aulas? 632 



95) Concordo com vc Mariana, nos pais podemos nos reunirmos,pois são nossos filhos e cabe a nos 633 
decidimos sobre manda ou  não eles a escola 634 

96) Concordo plenamente.  Se professores voltarem colocarão também em risco seus familiares. 635 

97) Perdido não, meu filho já perdeu a avó e teve que crescer emocionalmente para enfrentar essa, vejo 636 
que está se tornando uma criança mais forte apesar da dor, não sinto como ano perdido e sim com ano 637 
diferente 638 

98) Política na frente da vida. As eleições estão, então estão querendo voltar tudo. Para poder ser eleições 639 

99) Eu tbem acho que devia mudar os conteúdos das aulas on line pq e cada coisa que os professores 640 
pedem sem noção os conteúdos 641 

100) Pq não faz aula online pelo o meet? 642 

101) Um ano atípico, muito difícil para todos. Voltar a ter aulas presenciais é inviável antes de ter uma 643 
vacina e o ensino remoto também é complicado e desgastante para todos. Estamos passando por muitas 644 
coisas, lidando com muitas coisas; questões emocionais e psicológicas também. O governo nunca se 645 
preocupou com educação, mas parece que agora "garantir" o ano letivo virou prioridade... 646 

102) Eu acho que estamos batendo na mesma tecla. Está claro que nós pais não estamos a favor da volta 647 
às aulas, pois em casa já estamos correndo riscos imagine as crianças voltarem à escola. Eu não pretendo 648 
mandá-los. Mas gostaria de saber como será que vai ser, os pais poderão optar se mandam ou não? 649 

103) Há tá mas  o padre leão passa quase matéria nenhuma 650 

104) Boa noite, na minha opinião se voltar as aulas cabe os pais decidir se mandam ou não os filhos .. não 651 
precisa ficar falando por aqui se não vai estender muito .. o que precisa ser decidido é o ano que vem, 652 
para as crianças que saem do ag3 e vai pra idalina . Como será? 653 

105) Boa noite...tenho 2 filhas...K. na escolinha Emai Márcia Otranto Trange...e a S. na escola Luis 654 
Gonzaga Aorta Lisboa...esse ano não pretendo mais mandar elas pra escola... 655 

106) vou ter sair da sala, mais minha posição sou contra o retorno das aulas obrigada. 656 

107) por esse tipo de falta de respeito que sou tão a favor das escolas civico militar!!!! 657 

108) como controlar alunos coo esses em uma sala da aula fazendo-os a usar máscara e respeitar a 658 
distância? 659 

109) Eu quero saber se não voltar esse ano o que irá acontecer ano que vem? Vai ser repetido a série pra 660 
todos? 661 

110) Boa tarde, esses relatos de falta de materiais de higiene e limpeza são muito sérios, pois nossas 662 
crianças/ alunos merecem respeito e atendimento de qualidade! 663 

111) Os questionamentos e preocupações da mãe da J são os mesmos de nós professores; porém não 664 
estamos sendo consultados sobre  este retorno ou não das aulas... 665 

112) uma pergunta!!! como podemos fazer chegar ao conhecimento da prefeitura que os pais são contra a 666 
volta as aulas? faremos um abaixo assinado? o que podemos fazer para ajudar???? 667 

113) Voltar as escolas antes da vacina nao da!!!as crianças nao usa máscara corretamente, poe a mão na 668 
boca o tempo todo. As escolas particular também precisa entender é parar de querer que  os prefeitos e 669 
governador  sedam a volta as aulas . 670 

114) As crianças  estão aprendendo  muito  com as famílias. 671 

115) P mim não existe um retorno seguro p minha filha neste momento  Ela é d grupo d risco problemas 672 
respiratórios 673 

116) Secretaria da educação hj não participou do debate da Câmara que teve hj ,parece q não está 674 
preocupado 675 

117) A maioria dos pais estão contra o retorno,poderia ser feito um abaixo assinado? 676 

118) A prefeitura não fez investimento nenhum para uma possível volta. Não ofereceu nenhum recurso 677 
que desse o mínimo de segurança as famílias. Está forçando os pais a tomarem suas decisões. 678 

119) Na educação infantil, o cuidado é  para não institucionalizar a casa das crianças. 679 



120) Eu penso que se não voltar agora,vai voltar depois do Carnaval, e isso trará um prejuízo muito 680 
maior,as crianças já estão adaptadas com o isolamento, máscara,. Álcool em gel e distanciamento. 681 

121) Sem vacina, sem escola 682 

122) Não ao retorno!Sem vacina sem retorno! 683 

123) Sem vacina sem escola apoio totalmente 684 

124) Boa parte dos meus alunos não pratica o isolamento social... nesse sentido acredito que deveríamos 685 
ouvir melhor as famílias antes de tomarmos uma decisão. 686 

125) Sem vacina sem escola mesmo. Todo mundo está sujeito a adapta-se.  Em todo nossa história temos 687 
evoluído e nos adaptado, agora não poderá ser diferente. 688 

126) A relação da escola particular com a educação é de empresa-cliente.A educação é tratada como mera 689 
mercadoria! 690 

127) Escola particular quer dinheiro não está pensando nas crianças e sim no dinheiro 691 

128) Somos capazes, pais, maes, professores noa estão sendo ouvidos 692 

129) Verdade sem vacina sem escola 693 

130) As escolas da rede municipal têm realidades e estruturas diversas, um único protocolo atenderia a 694 
todas? 695 

131) Eu tbem nao prefiro q minha filha faca novamente o quinto ano 696 

132) sugiro que enquanto conselho cobrar da prefeitura  que ouça as familias e que possamos fazer abaixo 697 
assinado. e que eles esclareçam como vai ser o retorno no proximo ano. 698 

133) Pode ser com contra turno as materias de 2020 699 

134) Meu filho recebeu o chip e tem feito as lições online!gostaria de parabenizar os professores ppr estar 700 
mandando os conteúdo,pois tem sido tudo novo pra todos!! 701 

135) Então minha filha esta no nono ano como vai ficar vai repetir sendo que eles não tem culpa pq estão  702 
esforçando fazer essas atividades 703 

136) Eu tenho um filho de 6 anos com esta dificuldade tbm. 704 

137) acho muito importante o encontro para quem quiser se conectar uma vez na semana , o fundamental 705 
2 está sentindo falta do contato 706 

138) Além disso acho que o contra turno sobrecarregaria as crianças, principalmente os menores e 707 
levando em consideração que cada um tem um desenvolvimento. 708 

139) SUGIRO QUE OS PAIS REPRESENTANTES DOS CONSELHOS DE CADA ESCOLA 709 
CONVERSEM COM OS PAIS E FAÇAM ESSE ABAIXO ASSINADO POR CADA ESCOLA E A 710 
ESCOLA MEDIANTE O CONSELHO ENCAMINHAR ESSES ABAIXO-ASSINADOS!! 711 

140) Em uma live o Jonas disse que é inviável que os alunos permaneçam no mesmo ano/série por conta 712 
dos alubos que ingressam no AG1 713 

141) Eu tbm concordo com as ações mitigadoras, este ano foi quase perdido, mas começar depois do 714 
Carnaval do ano que vem será o caos, mais o ano 2020 e 2021 terá que caminhar juntos, caso não volte 715 
este ano. 716 

142) A secretaria da educação fez reuniões com a rede privada e hoje no debate ela não apareceu. 717 

143) Pessoal, sou professora da rede. O mais provável é que o currículo dos próximos anos (2021/2022 e 718 
até 2023) seja adequado por causa deste período que os alunos ficaram fora da escola. Não é uma questão 719 
de reter ou não os alunos, mas de adequar os currículos 720 

144) Se não tem como alfabetizar pela plataforma Google sala de aula, então precisa voltar e retomar as 721 
aulas, as crianças são mais adaptáveis que os adultos, inclusive eles saem e não tiram a máscara por nada, 722 
acredito que serão mais obedientes neste sentido, até por conta da necessidade, da saudade que eles estão 723 
sentindo da escola,colegas e professores. Este ano podia ir até dezembro até por conta que as férias foram 724 
prolongadas nesta pandemia, e sim eles estão com muitas saudades meus dois só falam disso atrás de 725 
mim,ouvindo vcs falarem rsrsrs 726 



145) Sem vacina, sem retorno.  727 



ANEXO III: ESCUTA DOS PROFISISONAIS (14/08/2020) 728 

Aos quartorze do mês de agosto de dois mil e vinte, teve início a reunião de escuta dos profissionais da 729 
educação da rede municipal de ensino pelo conselho das escolas municipais de Campinas, referente o 730 
retorno das aulas na  plataforma do Google Meet link. Iniciou-se a presidente Erika sobre as regras e 731 
gravação da reunião, informa sobre o link disponiblizado no chat para escuta dos profissionais via 732 
formulário, e faz a apresentação do CEMC, informa sobre o encaminhamento do CEMC para elaboração 733 
do questionário para dialogar com a comunidade escolar, e da realização de reunião para ouvir os pais, as 734 
famílias e outra para ouvir os profissionais da educação, explica sobre a pauta ser o retorno das aulas 735 
presenciais, e que o espaço é para ouvir os profissionais, cita os conselheiros do CEMC presentes, Joice, 736 
Cássio, Lourdinha, Aimar e Bruna, e passa a palavra para a conselheira Aimar. Aimar dá boas vindas a 737 
todos, e explica que vai acompanhar as inscrições de fala e que esse espaço é importante para ouvir a 738 
todos e dá início as incrições.  739 

1) Professora na EMEF Padre Franscisco Silva, relata que a escola tem discutido sobre a possibilidade de 740 
retorno as aulas, realizaram questionário e reunião com as famílias, e construiram um documento 741 
contrário ao retorno as aulas. 742 

2) Suplente do conselho da EMEF João Alves, se posiciona conforme o que já vem sendo discutido na 743 
escola ser contra o retorno as aulas, e coloca que a preocupação deve ser a segurança para todos nesse 744 
momento, e quem sem vacina é muito perigoso a possibilidade de um novo surto, e que os professores 745 
não estavam sendo ouvidos, e que acredita que agora eles serão ouvidos.  746 

3) Erika reforça sobre o papel do CEMC, e que a reunião não é oficial da SME. 747 

4) Diz sobre a importância desse espaço, e que isso deveria ser feito pela SME, e que esta preocupada 748 
com as condições de trabalho e o retorno as aulas, da falta estrutura para as atividades mitigadoras, da 749 
dificuldade de manter o vínculo com as famílias, e que são muitos desafios nesse momentos e que 750 
gostaria desse dialogo com a SME, e que isso fosse encaminhado através do CEMC. 751 

5) Fala sobre o movimento na EMEF João Alves, que estão começando a organizar o dialogo com as 752 
famílias, sobre a possibilidade do retorno ou não através de um formulário, a ideia é começar um dialogo 753 
com a comunidade, e realizar uma assembleia com o conselho escolar para se posicionar sobre o retorno 754 
as aulas.  755 

6) Parabeniza o CEMC, a presidente Erika, sobre esse espaço ser importante em ouvir a comunidade 756 
escolar, é professor na EMEF/EJA Padre José Narciso Vieira Ehrenberg, no Jd. São Marcos, não esta no 757 
conselho escolar, esta participando das reuniões, relata a situação de “trolagem” na reuniões de pais, e que 758 
se posicionou sobre o retorno só com a vacina, ele tem acompanhado as lives do prefeito em que a 759 
Secretária Solange disse não ter vacina, mas que terá mascáras, e questiona sobre os tablets que não foram 760 
entregues para todos, pergunta se as mascaras também vão ser só para metade, questiona a 761 
responsablidade da SME, e que está discutindo e se organzinando, ouviu dos alunos que querem voltar, 762 
mas querem abraçar os amigos, e na reuniao que realizam no São Marcos, a maioria foi contrário ao 763 
retorno dessa forma, se coloca contra o retorno das aulas presencias enquanto não tiver vacina.  764 

7) Parabeniza do CEMC sobre espaço de escuta, e fala sobre a audiencia que ocorrou no início da 765 
semana na comissão de educação na Camara Municipal, em que foi apresentada a pesquisa realizada pelo 766 
CEMC sobre o retorna as aulas, e ela identificou que existe uma pressão por parte das escolas 767 
particulares, e que a escola em que ela esta não tem organizado nenhuma ação nesse sentido de discutir o 768 
retorno as aulas, e é importante isso ser feito nas unidade escolares, e no agrupamento onde ela está, as 769 
famílias são contrário ao retorno as aulas, e entende que não é competência do CEMC, poreḿ ela acha 770 
importante ser garantido o material para prevenção ao covid para as famílias. 771 

8) Faz o relato da sua escola CEI Agostinho Pattaro, realizaram reunião com duas turmas, através do 772 
meet, uma escuta com as famílias, sobre as ações que a escola desencadeou no primeiro semestre e sobre 773 
o retorno as aulas presencias, e tiveram a participação de 11 famílias por turma, e que o posicionamento 774 
dessas famílias eram contrário ao retorno as aulas presencias, e que é importante que as escolas 775 
organizem essas escutas na unidades, ela coloca que do ponto de vista da educação infantil sobre o EPI, 776 
que entende que é dificil garantir que seja efetivo, até mesmo o distanciamento é dificil de cumprir  na 777 
educação infantil, e que é necessário um controle da pandemia, para o retorno das aulas presencias para 778 
além dos EPI’s.  779 

9) Pai de aluna da rede municipal e professor da EJA, e na escola são contrário sobre o retorno as aulas 780 
presencias nessa situação que se encontra a pandemia, e sobre a importância do controle da pandemia, e 781 
não somente no EPI, visto a situação dos demais países, o último agora na Alemanha, que precisou voltar 782 



para o isolamento, e que os países retornaram com EPI tiveram problemas, e que não tem sido feito um 783 
trabalho serio de controle a pandemia, e voltar as aulas significa matar crianças, e sobre as atividades 784 
escolares, sobre a reposição, pergunta onde isso foi definido, e é contrário o retorno as aulas sem vacina, e 785 
que a filha não voltará sem vacina, que primeiro é a vida.  786 

10) Erika informa que tanto agora como as demais reuniões o posionamento é contrário ao retorno as 787 
aulas presenciais, o resultado da pesquisa também foi contrário ao retorno as aulas presenciais, e é preciso 788 
pensar como se dará, qual será o planejamento ao retorno as aulas, é nessário mais esclarecimento, e 789 
como mãe ela percebe que as famílias não tem retorno sobre as atividade mitigadoras, tem uma 790 
dificuldade em entender o que são as atividades mitigadoras, não acredita que irão ser ouvidos pela SME, 791 
e o CEMC pensou exatamente sobre isso, por isso o questionário, foi solicitado a SME que a reuniao 792 
extraordinárias do conselhos escolares, que é competencia do CEMC, porém infelizmente isso não 793 
chegou nas unidades, e que podemos pensar em fazer isso nas unidades, e que a ideia é fazer uma escuta 794 
com os posicionamentos, apela que os conselhos escolares realizem essa escuta, e informa que todo o 795 
material da pesquisa, das escutas do CEMC e os materias que chegarem ao CEMC irão ser encaminhados 796 
ao MP.  797 

11) Tem admiração pelo grupo do CEMC, que vem encaminhando as demanda referente a educação de 798 
Campinas, e faz uma avaliação, que não é possível o retorno diante de tantas mortes, e que há uma 799 
indicação da Saúde sobre isso se dar de uma forma segura, e que estamos todos de acordo, sobre a 800 
preocupação dos pais referente as atividades mitigadoras, relata que os profissionais vem realizando as 801 
atividades, e os problemas são com os alunos que não tem acesso, e que o prefeito promoteu o 802 
equipamento necessário, e o equipamento não chegou, que o estado diz que colocou as atividades nas 803 
plataformas, porém ela pergunta se ele diz quantos alunos estão realizando as atividades, não existe um 804 
trabalho transparente, e a prefeitura não tem um plano, e que os profissionais vem trabalhando muito, 805 
além da carga horária, por que estão atendendo além da carga pedagogica, com atendimentos as famílias, 806 
que os professores também tem problemas, depressão, atendendo famílias com mães internadas com 807 
covid, com desemprego, e que enquanto profissionais pede a SME que respeite quem esta em linha de 808 
frente, que vem realizando um papel importante nesse momento, regulamente o teletrablho na educação 809 
infantil, questiona sobre o uso do celular para realização das atividades, e qual investimento que a SME 810 
vem fazendo para o acesso dos alunos na plataforma. 811 

12) Compartilha a experiência na sua unidade escolar, com a realização de uma chamanda do conselho 812 
de escola, foi convidada toda a comunidade escolar atraves de plataforma virtual, e adesão foi maior que 813 
as reuniões presenciais, que teve 30 pessoas, isso em maio, sobre o trabalho da escola nesse momento, 814 
questionando o que era a ação mitigadora, depois os professores escreveram um documento em 28/05, 815 
apresentavam alguns principios diante das problematicas, 4 principios: 1.Manutenção do teletrabalho 816 
2.Autonomia da escola para elaboação as atividades mitigadoras 3.Garantia do direito a educação 817 
presencial 4.Plano de retorno seguro das aulas presenciais com defesa a vida, através da rede de proteção 818 
fizeram uma mapeamento das famílias, sobre alimentação, internet, ligaram para as famílias, e depois 819 
desse primero contato, criaram linhas de transmissão pelo whatsapp, através da CPA criam um formulário 820 
encaminhados pelo whatsapp para as famílias, tiveram uma adesão de 40% das famílias, que se 821 
posicionaram contrário ao retorno das aulas presenciais, tiveram apoio da uma mãe, que muita ativa que 822 
vem participando das reuniões e retorna as famílias, possui uma participação de 1/3 dos alunos na 823 
plataforma, em junho um grupo de professores elaboraram um documento retorno sobre as aulas 824 
presencias, questionando sobre as condições necessárias para o retorno as aulas, sobre a garantia de 825 
retorno as aulas presenciais, e que o trabalho que vem se realizando até agora, não é aula, se esse trabalho 826 
não atinge 1/3 dos alunos. 827 

13) Da EMEF Dulce Bento, conseguiram realizar três reuniões com o conselho de escola, tem uma 828 
avalição positiva da sobre as atividade mitigadoras, sobre o trabalho para mantenção do vínculo, e o 829 
posicionamento contrário de retorno as aulas presenciais, que esse não é o momento, diante da situação da 830 
pandemia, e que avaliam muito importante o trabalho que vem sendo feito nas escolas para a comunidade, 831 
que a escola vem realizando campanha de arrecadação solidária, e que as atividades realizadas pelos 832 
alunos é feita com os pais, e não substitui a escola, e que as familias reconhecem isso, pela live de hoje é 833 
possível perceber que não haverá retorno essa ano, e que é preciso que façamos o debate, pelo 834 
compromisso com pratica dos profissionais da educação, com o compromisso com a aprendizagem dos 835 
alunos, e que a SME não realiza um trabalho voltado a isso e que os profissionais vem se arriscando 836 
estando nas escolas para receber e entregar materias para a comunidade, colocando mais pessoas na rua. 837 

14) Da EMEF Correa e Melo, coloca duas reflexões, estar dentro de um consenso sobre retorno as aulas, 838 
que a escola colocou a necessidae 11 tapetes nas entradas e vão receber dois, e que a SME fala diferente 839 
do que faz e que a escola vem realizando várias atividades para além dos muros da escola, e que a Live da 840 



PMC fala que vai ter entrega de tablet, e encaminham para poucos, e que a escola tem que escolher para 841 
quem entregar, e pergunta que como que a escola faz essa escolha, diz que existe discussão sobre as 842 
avaliação das atividades escolares, que educação não se faz on line, que a rede precisa de coerência, relata 843 
as cobrança que vem recebendo das famílias referente aos tablets, ao fato deles terem recebidos 844 
equipamento coisa que não aconteceu para todos, como se os professores não tivessem entregado os 845 
equipamento, quando na verdade não receberam para todos, e coloca que agora é hora da gente se 846 
posicionar, questionando transparencia na rede, relata sobre a EJA que estava como atividades 847 
matigadoras, não dia letivo, e depois veio resolução que deveria ter prova com conteúdo. 848 

15) Da EMEF Padre Francisco Silva e mãe de estudante do infantil, relata que desde do inicio da 849 
pandemia a SME não tem posicionamentos certeiros, inclusive colocando a situação real, de não ter um 850 
plano pronto, que não tem espaço para as famílias para participar do processo que vai construir o 851 
protocolo para o retorno das aulas e que essa situação esta prejudicando a sua saude mental, e que a SME 852 
esta desrespeitando os prossifionais, quando diz em live que vai entregar tablets, e em reuniao com os 853 
profissionais dizem que não, e deixam que eles que resolvam os problemas, e pede respeito da SME. 854 

16) Professora do ensino regular e EJA, tem sentido o descaso da prefeitura com os profissionais  nesse 855 
momento dificil, e mesmo diante de todo o gatilho que esta acontecendo nesse momento, e traz uma 856 
reflexão, diante desse momento que pode ser posivitivo, que a sociedade, comunidade esta reconhecendo 857 
o trabalho realizado pelos professores, que mesmo algumas famílias que denigrem a imagem dos 858 
professores, muitos reconhecem o trabalho que eles realizam e como escola é importante, e que 859 
precisamos discutir como vai ser o retorno das aulas, e que podemos discutir sobre o formato de aula, 860 
sobre a falta de produtos de higiene e limpeza das escolas, sobre a diminuição do número de alunos por 861 
sala. 862 

17) Relata que os professores, profissionais não estão sendo valorizados e não estão sendo ouvidos pela 863 
SME. 864 

18) Da EMEF Melico Barbosa, relata que na escola realizaram reunião com pais e CPA, que tem mãe 865 
inclusive participou na reuniao do CEMC, que a SME vem enrolando as famílias e os professores, que 866 
entende que juridicamente já poderia ter um questionamento do MP, inclusive sobre a situação dos 867 
tablets, e sugere abrir uma brecha na imprensa, que a SME não esta ouvindo os professores e a 868 
comunidade escolar. 869 

19) Relata sobre a reunião do CME da semana anterior, a pauta era informar o CME sobre o protocolo 870 
de alimentação, transporte pelo comite, as 9:01 a secretaria entrou disse não haver quorum e cancelou a 871 
reuniao, houve tentativa de iniciar uma conversa com quem estava presente tentaram gravar, e o gabinete 872 
da SME cancelava a gravação, realizaram um ata para encaminhar a SME, no pico tiveram 197 pessoas 873 
presentes na reunião, pediram a representantes da SME para se manifestar nessa reuniao, porém não 874 
fizeram.  875 

20) Erika relata que a Secretária entrou em contato com a executiva, pra explicar sobre o cancelamento 876 
da reunião, que foi devido a terem hackeado o facebook dela, e a próxima reunião deve ser na quarta que 877 
vem para apresentação do protocolo para retorno as aulas, e pergunta se alguém tem algum 878 
encaminhamento, na reuniao de pais o encaminhamento foi o não retorno das aulas presencias enquanto 879 
não houver vacina. Aimar pergunta se o encaminhamento é para o MP. Erika confirma. 880 

21) Coloca que na reunião houve muitas falas para que a SME ouça e respeite os professores, sobre a 881 
saúde mental dos profissionais e debates nesse momento. 882 

22) Sugere a procura da imprensa para denuncia, e que devemos dar continuadade nesse debate. 883 

23) Acha importante colocar a situação das profissionais da educação infantil, que estão trabalhando, 884 
porém estão afastadados no RH. Bruna coloca que isso é sindical. (23) discorda, e questiona sobre o 885 
atendimento estar ou não acontecendo.  886 

24) Coloca que o MPT esta já acompanhando isso, e coloca que isso é uma situação trabalhista. (23) 887 
discorda porque entende que não é só uma questão trabalhista, por conta do atendimento estar 888 
acontecendo. 889 

25) Coloca que esse encaminhamento não deve ser negado, e devemos encaminhar e o MP decidi como 890 
fazer. 891 

26) Coloca que cabe ao MP cobrar da prefeitura sobre as diretrizes de atendimento, sobre a possibilidade 892 
de retorno, sobre as atividades mitigadoras e/ou aula/horas, e como a comunidade escolar pode ver as 893 
atividades mitigadoras e por que o retorno das aulas agora.  894 



27) Relata sobre a educação especial estar sem cuidadores que eles foram demitidos e questiona como 895 
vai ser quando eles voltarem para escola.  896 

28) Fala que essa falta comunidação só tem prejudicado, que precisam esperar as lives para saber o que 897 
esta acontecendo.  898 

29) Erika responde sobre o encaminhamento referente aos profissionais da educação infantil, que pode 899 
ser encaminhado, porém não é enviado para o MPT, e sim para a promotoria da infância e juventude do 900 
Ministério Publico. 901 

30) Relata que até processo de atividades mitigadoras foram problematicas, por que algumas professoras 902 
tiveram informação de não entrar em contato pelo whatsapp, e algumas familias questionaram sobre 903 
trabalho de outras escolas, e o horario de trabalho dos profissionais da educação infantil ser reduzido e 904 
estarem afastados.  905 

31) Sugere colocar todos os encaminhamentos que surgiram na reunião, mesmo sabendo das limitações. 906 

32) Aimar faz a leitura das sugestões dos encaminhamentos sugeridos: 1. procurar ajuda do Ministério 907 
Público quanto ao fato dos profissionais da Educação Infantil constarem como afastados, sendo que estão 908 
em teletrabalho. 2.abrir espaço na imprensa para denunciar desrespeito aos profissionais da educação 909 
municipal. 3.solicitar à SME escuta oficial dos profissionais e discussão real das condições necessárias e 910 
demandas das equipes. 4.solicitar à SME que respeite o profissionais da Educação, pois com suas ações 911 
estão criando e aprofundando danos à saúde mental de muitos, solicitação de pronunciamento público da 912 
SME, com relação aos tablets não comprados e sobre os tablets para poucos alunos que as escolas 913 
receberam, não deixando a responsabilidade dessa comunicação à comunidade somente com as equipes 914 
escolares. 5.denúncia da isenção da SME e responsabilização das escolas nas ações da SME, que são um 915 
descaso com a comunidade, em relação às cestas básicas, chips e tablets). 6.Inclusão da situação da 916 
Educação Infantil, pois estão trabalhando e apoiando as comunidades com ações mitigadoras e 917 
manutenção de vínculos com as crianças e famílias. 7.exaustão dos profissionais da SME e riscos das 918 
equipes de apoio (limpeza, zeladoria e cozinha) e gestão que estão nas escolas, e informa sobre a reunião 919 
a próxima do CEMC. 920 

33) Erika concorda e pergunta se todos concordam com os encaminhamentos, não houve manifestação 921 
contrária. Erika informa que a próxima reuniao do CEMC será no dia 05/09 das 8h30m as 11h, explica 922 
sobre as regras da reunião que é priorizar o espaços de fala para os conselheiros, porém dentro do possível 923 
é aberta para os convidados. Reunião finalizada das 16:05.  924 



Anexo IV: ESCUTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (28/08/2020) 925 

Aos vinte e oito do mês de agosto de dois mil e vinte, teve início a reunião de escuta da comunidade 926 
escolar da educação infantil do conselho das escolas municipais de Campinas, referente o retorno das 927 
aulas na  plataforma do Google Meet link https://meet.google.com/wyt-uzdd-jtf. Iniciou-se a presidente 928 
Erika explcando as regras e gravação, faz explicação sobre o que é o CEMC e a escuta. Lourdinha, Bruna, 929 
Aimar, Cássio e Jóice conselheiros, se apresentam e explicam que irão acompanhar e apoiar a reunião de 930 
escuta. Erika explica que é presidente do CEMC e mãe de estudante da rede, e abre para as inscrições. 931 

1. Professora da educação infantil da CEI Pequeno Príncipe localizada no Florence II, coloca que para 932 
ela foi sinalizado que eles não voltarão as aulas, e receberam documento sobre como estarão trabalhando 933 
nesse segundo momento, fizeram discussão e entende a dificuldade das atividades para acompanhar as 934 
atividades a distancia na educação infantil, e se preocupam com o acesso das famílias as atividades 935 
virtuais, e considera ser complicado o retorno das aulas na educação infantil, conseguir manter o 936 
distanciamento, e que existe uma diferença entre educação infantil e ensino fundamental.  937 

2. Coloca que tem três filhos, que ficam em periodo integral na escola, e que o marido já sai de casa, e 938 
que como seria esses cuidados com os filhos indo a escola, relata que viu reportagem sobre a doença estar 939 
atacando as crianças, e que na escola não teria o mesmo cuidado que em casa.  940 

3. Do Cei Dulcineia, coloca que anda temerosa e preocupada, com a saúde não só das crianças, como da 941 
equipe e da comunidade, e que discorda quando ouve que as crianças estão perdendo o ano, que as 942 
crianças estão aprendendo muito nesse período, que a escola não é o único local de aprendizagem, que 943 
estão com saudade assim como muitos, e que o momento não é para retorno, não tem vacina, que tem 944 
crianças que perderam familiares, que ficaram doentes, e se preocupa como elas irão voltar para escola, e 945 
que ano letivo se tem um atrás do outro e vida não, que os profissionais não estão sendo testados, não tem 946 
vacina, e que  a volta agora vai ser com os protocolos que irão permitir somente a ida 12 vezes até o final 947 
do ano, uma vez por semana, meio periodo, com distanciamento, e pergunta se os pais sabem como será 948 
esse retorno, e que ela entende que não é o momento de voltar, e que esta feliz em estar na reunião, não 949 
havia participado antes e é da sudoeste, fala em nome da equipe, que estiveram em reuniao de quarta no 950 
tdc e que estão de acordo com ela, que algumas coisas estavam deixando angustiada, por que ninguém a 951 
ouviu, que ninguém ouve a educação infantil, agradece por participar. 952 

4. É mãe e conselheira, tem filho no AG II, se posiciona contra o retorno das aulas agora, e ela entende 953 
que muitas famílias não tem com quem deixar, que tem a questão da violencia domestica, ela pergunta se 954 
tem como divulgar as informações que foram colocadas na reunião sobre de como seriam o retorno das 955 
aulas agora, e se tem como fazer algumas ação sobre o posicionamento contrário ao retorno as aulas.  956 

5. Conselheira na CEI Castelo Branco, realizam reunião com os pais, e que os pais falaram que as 957 
crianças estão aprendendo em casa, de todos os pais apenas duas mães disseram que levariam as aulas 958 
para escola, que não concorda com a volta sem solução para o problema. 959 

6. Erika faz explições sobre as perguntas, ela explica sobre o CEMC e suas atribuições, e a diferença 960 
entre o CEMC e CME, explica que todas as escutas são registradas, e serão colocadas na próxima reunião 961 
do CEMC, e que existe uma ação no MP sobre isso, e todo o material das escutas será repassado ao MP, e 962 
que não sabe se tudo isso será suficiente, mas que será feito, e que é fundamental ser realizado esse 963 
movimento, e que foi pedido pelo CEMC que toda escola discutisse isso nos conselho de escola, e que 964 
sabe que muitas famílias precisam do retorno as aulas, e que pode ter profissionais que também queiram o 965 
retorno das aulas, e que foi solicitado oficialmente que fosse feito as reuniões com essa discussão nos 966 
conselho de escola e enviado as atas ao CEMC, que é importante a escuta e que toda a comunidade fosse 967 
ouvida, acredita que é importante que seja feito essa escuta nos conselho de escola, e que as famílias 968 
sejam ouvidas. 969 

7. Lourdinha faz a leitura de um comentário no chat de que não foi feito a reuniao no conselho de escola, 970 
e explica que todo conselheiro pode pedir a reuniao do conselho de escola.  971 

8. Fala sobre a colocação de que a criança irá uma vez por semana, e que essa não é a questão, e sim se é 972 
ideial voltar agora, e que entende que as famílias que não tem com deixar, que o ideial seria o governo dar 973 
respaldo, condições para as famílias ficarem em casa, que entende que as famílias precisam de outro 974 
apoio para ficarem com seus filhos, não da escola, agradece o convite e o espaço que foi dados aos 975 
professores e diretores. 976 

9. Pai de aluno no bairro Boa Esperança, ele diz que não concorda com o retorno das aulas, que a escola 977 
é uma extensão da casa, e que não deveria expor as crianças e os profissionais, que a filha sente falta da 978 



escola, e que não é seguro voltar agora, e sabe que existem mães que enviam as crianças só para comer, 979 
porém não é seguro, se coloca a disposição para ajudar a comunidade.  980 

10. Afirma que não pretende levar o filho para escola, e se preocupa também com o ano que vem, e viu 981 
que nos locais que voltaram as aulas os casos subiram, e que esta vendo os casos e obitos subirem, no 982 
estado e na cidade tamém, entende que muitos precisam, mas que não é hora de voltar as aulas, que as 983 
escolas precisam se preparar para o retorno as aulas, que não voltará ao normal, compreende que muitas 984 
famílias precisam do retorno, sugere que a escola distribua os livros para  as crianças que muita famílias 985 
não tem condições de ter livros em casa, coloca que teve um sobrinho que quase desenvolveu a doença, se 986 
coloca a dispoisção para contribuir.  987 

11. Fala sobre a alimentação escolar, que a escola esta distribuindo os alimentos, e que tem famílias que 988 
não tem com quem deixar as crianças, diz que é condutor, e que estão se preparando para o retorno das 989 
aulas esse ano ou ano que vem, com alcool em gel, máscara e os demais protocolos, e que tem uma filha 990 
que não vai voltar agora para escola, ele vai revezar com a esposa para cuidarem da filha, que por ser 991 
condutor seria bom voltar as aulas, porém ele entender ser necessário olharmos com carinho e cuidado 992 
das crianças.  993 

12.  Pensa que para as famílias esta sendo um momento muito dificil, que a escola é um espaço onde a 994 
criança, brinca, aprende e está em segurança, e que segundo o protocolo da saúde a creche não voltaria, 995 
que são os que mais precisam, e como vai ser a volta as aulas sem parque, sem poder se abraçar, que a 996 
escola vai ter que escolher cinco crianças para ir a escola, que a criança vai chegar escola sem ver todos 997 
os amigos, sem poder compartilhar os brinquedos, se as particulares voltarem, a municpal também terá 998 
que voltar, e como vai ser esse retorno, sem pode compartilhar, abraçar, que espaço seria esse nessas 999 
condições, gostou da sugestão da C., sobre comunicar as famílias sobre o formato de retorno, que nas 1000 
lives vê muitos comentários de que os professores não estão trabalhando, e ela esta acompanhando os 1001 
trabalhos dos professores, que estão trabalhando muito, se esforçando nesse momento, atendendo as 1002 
famílias até fora do horário, gostaria que fosse pensando sobre qual atendimento e qual qualidade do 1003 
trabalho que sera realizado, e em conversas com muitas famílias elas se manifestaram que não irão levar 1004 
as crianças para escolas. Mirian Bueno Vice diretora da escola da educação infantil no Florence I e II, que 1005 
a escola é espaço de cidadania e conhecimento, e que o Brasil esta negando as consequencias da 1006 
pandemia, sobre a economia, e que as crianças precisam estar prorizada, sabe que as famílias estão 1007 
sofrendo, os profissionais estao sofrendo, que onde ouve retorno das aulas o resultado foi ruim, e porque 1008 
não olhar isso, que onde a pandemia passou houve prejuizo, que a educação não é lugar de troca, e que as 1009 
famílias não querem o retorno das aulas presenciais. 1010 

13. Coloca que todas as falas tem consciência da realidade, e cita a fala da (12),  e diz que voltando a 1011 
escola, ela terá que usar capa para proteção, e como vai ser esse processo na educação infantil, e que o 1012 
trabalho da educação infantil não é reconhecido pela secretária, e pede que o conselho reconheça o 1013 
teletrabalho, o trabalho mitigatorio dos profissionais da educação infantil, e que a cesta demorou a chegar, 1014 
por que eles não estão regulamentado,  e que no ensino fundamental as famílias receberam chip e na 1015 
educação infantil não receberam e precisam por que tem muita dificuldade, e que essa atividade dos 1016 
profissionais precisam ser regulamentadas, que estão trabalhando muitas mais que o horário de trabalho. 1017 

14.  Lourdinha coloca que não tem mais inscrição. Lourdinha responde a pergunta da L. coloca no chat, 1018 
que a regulamentação para as crianças define que as que completam 6 anos até o dia 31 de março de 2021 1019 
irão para o primeiro ano do ensino fundamental, que entende sobre a situação que estamos vivendo, não 1020 
sabe se isso vai mudar, porém de acordo com a legislação vigente será desse forma.  1021 

15. Mãe de criança matriculada na CEI Léa Stachman Duchovni, que de acordo com o que foi falado, ela 1022 
não concorda com o retorno das aulas, que a filha gosta de abraço, e que o filho autista que esta no 1023 
segundo do ensino fundamental também gosta muito de abraço e não compreende se isso for recursado, e 1024 
que vai ser turbulento o retorno das aulas nesse momento, vai ser dificil eles ficarem sem abraço  e 1025 
compreender, que a filha não quer ficar com a mascara o tempo todo, e não esta de acordo que as aulas 1026 
voltem agora, considera que vai ser muito dificil o retorno dessa forma e agora para as crianças.  1027 

16. Erika agradece a participação  e que tem muitas perguntas, e de ordem pedagogicas, sobre os livros. 1028 
Lourdinha responde que os livros foram para o AG III, e que teve questionamento sobre materiais não 1029 
recebidos pelas famílias, e que é importante pergutarem para as escolas, e fala que é importante que seja 1030 
realizado as reuniões no conselho de escola e enviarem ao CEMC, agora no dia 05/09 será realizado 1031 
reunião do CEMC, com  todo o material recebido pelo CEMC das escolas, e a reunião é aberta, porém 1032 
existem prioridade de fala para os conselheiros, que pode haver manifestação no chat, e que diante das 1033 
possibilidades é aberta para fala de convidados. 1034 



17. Mãe de criança CEI Christiano Osorio de Oliveira, diz que é nova na rede, cita sobre a importância da 1035 
fala da P. sobre o afeto e abraço. 1036 

18.  Erika responde sobre as cadeiras do CEMC, que não é por escola e sim por segmento, e que 1037 
conselheiros vão saindo, que já esteve realizando escuta na CEI Christiano Osorio de Oliveira em outro 1038 
momento sobre outras questão e orienta que deve ser realizado a reunião do conselho de escola e que a 1039 
reunião deve ser aberta, e escutem a comundidade. Lourdinha lê pergunta colocada no chat sobre data 1040 
limite para envio das atas, Erika responde que para ser colocado no documento que esta sendo elaborado, 1041 
precisa ser até o dia 05 de setembro. 1042 

19.  Que tem criança na Nave Mãe Vila Reggio, gostaria de saber se tem algum material, atividade para as 1043 
crianças, por que a Nave Mãe não passa nada e não consegue falar na escola, só teve contato uma única 1044 
vez com a escola desde o início da pandemia.  1045 

20. Erika explica que as Nave Mães, Bem Querer são co-gestadas pela prefeitura, e seguem todas as 1046 
regras das escolas infantil da rede, e devem ter conselho escolar, e devem seguir todas as normativas da 1047 
escolas da rede, tem o mesmo regimento, e que ela pode cobrar isso. Joice explica que ela pode procurar o 1048 
NAED para questionar sobre a falta de atividades se não consegue falar na escola. (19) diz que fica muito 1049 
triste por não ter atividades para fazer com a filha. P. coloca que a Nave Mãe co-gestada, tem parte da 1050 
gestão pela ONG e parte da prefeitura, que as OP tem reunião junto com as da Rede Municipal, que tem 1051 
as mesmas orientações, que foi orientado que as unidades tivessem rede para comunicar com as famílias, 1052 
e que se a escola não esta fazendo ela pode buscar o NAED, ela sugere para ela e as demais famílias que 1053 
estao na reunião, que tem atividades que estão sendo transmitidas pela TV Cãmara. 1054 

21.  Que eles tem a carta de recomendação porém esta sem regulamentação, eles estão trabalhando muito 1055 
sem regulamentação, que estão fazendo pela comunidade. 1056 

22.  Fala sobre o trabalho que a escola esta realizando, e que depende de cada unidade a realização do 1057 
trabalho, que eles estão fazendo as reuniões com os pais, que as Nave Mães estão fazendo sim esse 1058 
trabalho, pode não ser todas, mas que a unidade dela esta sim, e que quer deixar registrado a participação 1059 
da unidade. 1060 

23.  Erika explica que elas são co-geridas, e que as Nave Mães tem a mesmas regulamentação, que 1061 
precisam ter conselho, Erika encaminha para o final da reunião, diz que gostou muito de ouvir, e 1062 
considera que foi muito importante ouvir a educação infantil, que vai estar sendo tudo registrado, convida 1063 
para a reunião do CEMC no dia 05/08 das 8:30 as 11:30. Lourdinha também agradece, Erika agradece a 1064 
todas e todos que estiveram presente na reunião, reunião finalizada as 19:48. 1065 

  1066 



Anexo V: ESCUTA ENSINO FUNDAMENTAL (31/08/2020) 1067 

Erika Mayumi Cândido deu início à reunião às 18h via Google Meet (meet.google.com/wyt-uzdd-jtf) 1068 
apresentando qual era o objetivo da escuta: saber a opinião da comunidade escolar, especificamente da 1069 
educação fundamental tendo em vista um possível retorno presencial às escolas. Em seguida, a palavra foi 1070 
passada aos presentes. Foram contabilizados cerca de 200 participantes ao todo, mas nem todos fizeram 1071 
uso da palavra. Seus nomes foram omitidos no relato abaixo para preservar suas identidades. 1072 

(1)   Boa noite a todos e todas minha filha estuda e eu sou pai do conselho escolar lá do EMEF Geny 1073 
Rodrigues e não tem segurança a escola voltar em 2020, temos que planejar como que a gente vai fazer 1074 
pra recuperar o que a gente perdeu em 2020, com essa perspectiva muita gente tem que trabalhar, a 1075 
escolas particulares e até onde estou ouvindo, que até agora, é que vai ter uma volta das escolas 1076 
particulares em outubro e papo de que a prefeitura comprará vagas, que são muitos membros que moram 1077 
na mesma casa, que convivem com os avós, como não tem aula não tem contato com a comunidade 1078 
escolar, então tá muito claro que a ideia de forçar uma volta às aulas objetivo né é fazer com que a 1079 
comunidade escolar, com que os candidatos voltem a ter contato com os seus eleitores, olha a 1080 
irresponsabilidade desses caras, sinceramente assim não tem condições, eu acho que a gente tem que ter 1081 
uma posição muito clara, muito firme de desobediência civil, não vamos aceitar essa proposta de volta às 1082 
aulas e sem responsável sabe, uma sacanagem isso. Os caras estão decidindo isso em gabinete, querem 1083 
expor nossos filhos a doença que eles não querem correr, Prefeito e Secretaria de Educação. Então eu 1084 
acho que é isso acho que o caráter da reunião na minha é esse, assim que a gente vai fazer para parar essa 1085 
proposta absurda, irresponsável que a gente precisa barrar esse retornar às aulas sem condições de 1086 
segurança nenhuma para crianças, os professores, da equipe gestora, aqui para toda comunidade escolar. 1087 
Então acho que é isso desculpa aí do desabafo da indignação nas meu esses caras estão testando a nossa fé 1088 
brincando demais com a gente, não tem, é uma piada isso, dá revolta mas é que tem horas que não dá 1089 
realmente para gente segurar a indignação. 1090 

(2)   (Erika) Vou dar esclarecimentos na fala do (1) é que assim, a live, ela acabou de acontecer, eu não 1091 
tinha acompanhado ao vivo, eu tava resolvendo outras coisas porque não só isso, tem outras coisas 1092 
acontecendo da secretaria de educação que eu tava resolvendo, hoje também saiu uma minuta de como é 1093 
que vai ser as aulas daqui para frente, aí eu tava lendo esse material e mandando coisas para secretaria de 1094 
educação, questionando. Eles resolvem por eles e não querem ouvir as escolas de verdade. O que foi 1095 
apresentado hoje é que os quintos anos, então a ponta do fundamental 1, e os nonos anos retornaram, do 1096 
Ensino Infantil de 0 a 3 totalmente descartado, de 4 a 5 anos eles vão estudar o caso, particulares vão 1097 
poder voltar, que é a responsabilidade da Prefeitura de Campinas, eles são responsáveis pela educação 1098 
infantil particular, já os outros, fundamental e médio particulares, é com o Estado a responsabilidade não 1099 
é bem da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação. mas especificamente na exposição de hoje 1100 
são o retorno é para os 5º anos, a ponta do fundamental 1, os 9º anos a ponta do fundamental 2 e o final da 1101 
EJA. O retorno presencial agora é em outubro, são para essas pontas e assim eu peguei bem recortado, 1102 
pode ser que eu esteja passando informações erradas. No finalzinho da live o prefeito fala que as famílias 1103 
que não quiserem mandar, ela não precisa mandar, só que possivelmente eles vão fazer aquele vincular a 1104 
presença a estar fazendo as coisas na plataforma, em o aluno que não puder fazer vai rodar, então assim, 1105 
eu não sei se é realmente o movimento de dividir as famílias da luta com educadores e tudo mais. A ideia 1106 
é que é facultativo o presencial, mas não deixar do aluno de fazer as atividades, porque a partir de agora, 1107 
isso não foi falado na live, a partir de amanhã a ideia é que o caráter mitigador de tá mantendo os laços 1108 
para as famílias, tá revendo conteúdo, ele deixa de ser isso e passa a matéria de aprovação mesmo. Você 1109 
começa a dividir e fragmentar toda a luta, daí as famílias, “beleza eu não vou mandar meus filhos, eu 1110 
tenho computador, eu tenho internet, meus filhos são garantidos”. Só que os colegas dos meus filhos que 1111 
não tem acesso, não tem condições, ele será reprovado. A gente vai aumentando absurdamente 1112 
desigualdades sociais, é dramático, horrível, lamentável, muito triste, isso está posto. Vi uma pergunta no 1113 
chat, porque que as aulas não são em vídeoaula, no chip 3G, não sei quantos gigas 3 ou 5 GB não tendo 1114 
um equipamento para isso. Por exemplo na minha casa, a gente não tinha aparelho para pôr o chip da 1115 
prefeitura, no computadorzinho velho que eu tenho aqui ele não tem entrada para colocar 3G, se a minha 1116 
internet da Claro cair, meus filhos não conseguem acessar a plataforma, o chip fica guardado na gaveta. E 1117 
quem não tem isso, nem tem wi-fi em casa, não tem equipamento, só tem um celular na casa lá para 1118 
família inteira comunicar e tem três crianças para fazer aula, então assim, não enxergam. Prometeram 1119 
tablets, entregaram 50% só para os 9º anos, e assim uma turma de nono ano tem 50 alunos e 25 tablets nas 1120 
escolas, e mandaram as escolas decidirem o que fazer com os tablets, como é que eu proponho vídeo 1121 
aulas. Em algumas escolas estão fazendo alguma coisa nesse sentido, é uma vez por semana na escola do 1122 
meus filhos tem feito esse tipo de coisa, mas assim, o acesso das crianças é mínimo, mas isso as crianças 1123 
conseguem acessar, não é uma aula expositiva igual a rede particular não, porque não tem nem a 1124 



universalização do acesso, se você garante esse tipo de coisa a gente conversa. Para votar você tem lá o e-1125 
mail de letras e números, você vai poder responder a pergunta, se você quer ou não voltar as aulas, só 1126 
isso, eu acho que a partir de amanhã tá essa pesquisa. Como é que fica as crianças de primeiro ano, de 1127 
segundo ano, de terceiro, de todo e qualquer série do fundamental: aprovação automática. Foi isso que foi 1128 
apresentado pelo prefeito. 1129 

(3)   Oi boa noite, conselho, saudade desse movimento, de participar de desses envolvimentos 1130 
maravilhosos, que a gente pode discutir, tentar alavancar a qualidade da educação, mas é uma pena do 1131 
prefeito e a prefeitura e a secretaria de educação, não utilizar desse recurso que tem, que é o conselho das 1132 
escolas. Infelizmente não utilizavam na época que eu também participei como conselheiro. Só quero 1133 
contribuir um pouquinho, é isso mesmo, já confirmou a questão do levantamento de voltar ou não, é a 1134 
partir de amanhã mesmo, no site da educação, as atividades virtuais até o ano que vem, vai continuar, a 1135 
Solange disse que ano que vem vai utilizar desta plataforma para dar a o reforço, então ano que vem, para 1136 
recuperar esses dias perdidos em 2020. A gente teve acesso a minuta que vai regulamentar essas aulas 1137 
esse ano, então amanhã provavelmente já vai sair de uma regulamentação de como vai ser a avaliação 1138 
desse ano, aprovação, como vai adequar essas horas aulas mitigadoras, do sistema, então amanhã 1139 
provavelmente já sai. Todos estamos preocupados mesmo, eu acho isso, esse ano que perdeu mesmo né, 1140 
os alunos tiveram muita dificuldade de acesso, aos professores, com levantamento do chip, não houve 1141 
tanto aumento de número de alunos acessando o chip. 1142 

(4)    Oi gente boa noite eu sou professora da rede, então vou falar rapidinho, porque eu também entrei 1143 
aqui porque queria muito ouvir as famílias nesse momento. Sou professora na escola João Alves de oitavo 1144 
e nono anos. Não sei o que eu vou fazer, nesse momento que anuncia o retorno dos nonos anos, porque 1145 
também sou mãe, tenho dois filhos, um oitavo e uma no ensino médio e fico muito preocupada com esse 1146 
anúncio, que não é um anúncio porque ele é repleto de incertezas, então eu acho esse governo brinca 1147 
muito com a gente, com as nossas expectativas, ansiedades, então quando ele vem a público anunciar um 1148 
retorno dos quintos e nonos anos e ao mesmo tempo a gente não sabe se retorna ou não, parece que ele tá 1149 
brincando com a gente, então esse sentimento é muito ruim, como acho que a gente não tem condições 1150 
nenhuma de segurança e nem de garantia, segurança, das crianças na escola, digo isso por exemplo, o 1151 
banheiro da escola não tem ventilação nenhuma, que não tem como, porque ele dá de frente com um 1152 
corredor fechado que dá de frente para a secretaria da escola, a menos que derruba parede pra frente pra 1153 
garantir ventilação, que não adianta por um ventilador em que medida esse governo tá garantindo a 1154 
segurança, não vejo também que a possibilidade de retorno. Já está na fase amarela porque não está 1155 
crescendo os números no Estado de São Paulo, no entanto ele não baixou, a gente tá no platô muito alto 1156 
de contaminação, que a gente não vê baixar. Sexta feira em Campinas, morreram catorze ou 15 não sei ao 1157 
certo o número exato, mas enfim, por muitas pessoas num movimento, administrando as mortes, não tá 1158 
cuidando da vidas, quer cuidar da vida, tava testando a população, estar isolando as pessoas que estão 1159 
contaminadas para que não tenha mais contágio, vai ficar administrando leitos, mas não é o que a gente 1160 
espera de uma Prefeitura que defenda a vida e uma vida importa, todas as vidas importam, então qual o 1161 
sentido de anunciar um possível retorno do 5º ano, do 9º ano, neste cenário que a gente tem. Eu me sinto 1162 
muito insegura nesse momento, assim como professora vou contar uma situação particular, minha 1163 
profissional, eu tenho um filho que tem algumas doenças bronquiolite, essas doenças, só que ele não tem 1164 
mais de 12 anos, ele acabou de fazer 13 anos, então eu não sou considerada uma mãe que vai ter que ficar 1165 
afastada do serviço, se ele tivesse 12 anos eu como mãe não precisaria retornar, mas porque agora ele tem 1166 
13, então também é uma situação de insegurança, na minha escola no nono ano por exemplo, só retorna 1167 
13 professores, isso eles também não dizem. Como o restante é tudo grupo de risco, isso eles também não 1168 
dizem, como é que a gente vai jogar para as costas da escola, resolver essa situação, de como é que vai ser 1169 
o atendimento, também é um outro problema que a rede não coloca, então a gente vê a minuta que foi 1170 
citada de deliberação, joga tudo para escolas resolverem, essas questões para a gestão e para os 1171 
professores. Desabafando e compartilhando um pouco, em casa a gente tá em segurança. Obrigada vamos 1172 
se ouvir mais um pouco aqui nessa escuta e se apoiar também 1173 

(5)   Gostaria de ouvir mais por isso que eu entrei, também não dá para a gente não estar colocando as 1174 
nossas angústias, principalmente para atender a comunidade escolar, que eu ia falar mais ou menos o que 1175 
a (4) já colocou eu tô aqui no São Marcos e também os nonos anos e a EJA tem professores de mais de 60 1176 
anos e aí não pode voltar, ou tem comorbidade e também não pode voltar, e aí também os alunos de 4º 1177 
ano, tem muitos alunos que também tem tudo isso, que não vão voltar, também estão excluídos e os 1178 
alunos especiais também, o prefeito afirmou que não vai poder voltar, ou seja, vai excluindo as pessoas, 1179 
vai ser assim aqueles que mais precisam, que as pessoas mais velhas, que criou coragem voltar a estudar. 1180 
Tem mais de 60 anos, tem alguma coisa e não vai poder voltar, eles querem realmente mostrar algumas 1181 
questões para o período eleitoral e a gente não pode ficar nessa situação. Amanhã reunião de conselho de 1182 



escola, seria pra outro assunto, para mostrar para prefeitura, que a gente primeiro valoriza a vida nossa, 1183 
dos alunos, da comunidade escolar 1184 

(6)   Sou mãe da EMEF Padre Melico, também sou membro titular do conselho e também da CPA, quero 1185 
aproveitar a oportunidade pra reinterar mais uma vez o posicionamento totalmente contra retorno das 1186 
aulas presenciais porque eu acredito que isso é uma insanidade, é muita contaminação, posteriormente 1187 
teremos morte, queremos a questão de principalmente os alunos do 1º ao 5º ano como que a gente vai 1188 
manter essas crianças 5 horas na escola com máscara tendo que trocar essa máscara cada duas horas por 1189 
determinação médica e a questão do distanciamento, como que a gente mantém essas crianças, metro e 1190 
meio de distância um do outro, então assim, humanamente impossível, uma insanidade essa história de 1191 
querer retornar às aulas presenciais e também queria colocar que a Secretaria Municipal de Educação ela 1192 
tá querendo terceirizar essa responsabilidade para nós pais. E as crianças como a minha filha faz esse 1193 
trajeto de perua e como que a gente controla isso então assim humanamente possível eu queria frisar mais 1194 
uma vez que sou totalmente contra e os nossos pais, as nossas mães aqui do Padre Melico, hoje a 1195 
secretária não recebe representantes da Rede Municipal, fica recebendo representantes da rede particular 1196 
atendendo, aí a empresariado atendendo, deixando a vida em segundo plano, então nós queremos e nós 1197 
temos o direito de sermos ouvidos, enquanto pais de alunos, com a comunidade. Inclusive a Dona 1198 
Solange é funcionária pública 1199 

(7)   Sou mãe do Castelo Branco a volta aqui não, meu marido e eu somos de risco, então não levaria os 1200 
meus filhos na escola, porque a gente também pode estar colocando na nossas vidas em risco, porém 1201 
mesmo quem não é grupo de risco. A gente não sabe como vírus se comporta de uma maneira diferente, 1202 
dentro do organismo de cada um. E também sou professora e me coloco no lugar de professores e 1203 
professoras que também tem suas famílias no grupo de risco ou não, que tem que lidar com crianças na 1204 
sala de aula, cada criança tem uma maneira diferente, vai conseguir ficar com a máscara, não vai 1205 
conseguir ficar com a máscara, tem a questão da necessidade de ir ao banheiro, na hora que vai de comer, 1206 
na hora que tá fazendo a lição como que vai se comportar, sendo que estão desde março presos, 1207 
confinados dentro de casa, pelo menos os meus aqui eles não saem de casa e não brincam, não tem 1208 
interação com ninguém, a não ser pela janela, pela internet, quando conseguem essa conversa. Me colocar 1209 
à disposição do conselho do Castelo Branco também como mãe meu marido também como pai para a 1210 
gente tá auxiliando aí quando mais no que for necessário como profissional da Saúde pode estar ajudando 1211 
em alguma coisa também se for necessário se alguém precisar de alguma de alguma colocação 1212 
profissional de saúde também tá bom e é isso muito obrigada e parabéns aí pela colocação de todos muito 1213 
importante assim esse meio de comunicação. 1214 

(8)    Boa noite à noite, sou mãe do Dulce Bento, não tem que voltar esse ano, já tá no final do ano, com 1215 
as crianças porque é arriscado, é complicado, tanto os alunos como os professores e gestores da escola. 1216 
Eu apoio a vocês tá bom. 1217 

(9)   Eu sou do Conselho do Padre Francisco Silva e eu tenho acompanhado algumas reuniões que já 1218 
aconteceram do Conselho das escolas e outras  relacionadas à educação e do retorno, deixar mais uma vez 1219 
a minha posição contra o retorno às aulas nesse momento e eu quero também considerar alguns pontos 1220 
que eu acho que tão importantes nós pensarmos nesse momento, que algumas pessoas já falaram aí as 1221 
escolas municipais de Campinas, eu acredito que na grande maioria não tem condições de receber essas 1222 
crianças nesse momento, eu acho que não é só uma questão de transmissão da doença e tal, mas as escolas 1223 
ensinam, não tem condições de estrutura sanitárias para poder receber essas crianças, da maneira como 1224 
eles estão colocando, eu acredito que como já foi dito aí, a Prefeitura não vai se responsabilizar de enviar 1225 
todos os equipamentos que vão ser necessários para segurança de todos tanto alunos quanto funcionários. 1226 
O que é um fato já durante todo o ano para as escolas muitas vezes não tem sabonete, não tem papel 1227 
higiênico, que são coisas básicas, quanto mais a gente pensar que eles vão garantir esses equipamentos 1228 
nesse tempo de pandemia, desacredito, outra coisa como já foi dito vários professores e Funcionários das 1229 
escolas fazem parte do grupo de risco e eu acho um absurdo essa decisão de volta sem ouvir a 1230 
comunidade, sem ouvir os professores, sem considerar que os responsáveis pelas crianças são os pais e a 1231 
verdade é que a prefeitura tá jogando toda a responsabilidade para os pais. Ah se você quer levar o seu 1232 
filho leva, se você não quer, tudo bem, fique em casa. Agora eles abrindo as escolas. Então isso é muito 1233 
complicado eles estavam jogando a responsabilidade tanto para os pais da decisão de optar em levar as 1234 
crianças ou não e não dão essa escolha para os profissionais que vão ser obrigados a estarem lá pensar eu 1235 
acho assim totalmente injusto com os profissionais que vão ter que estar lá se expondo e também com os 1236 
pais que de repente por não ter opção de não tem como ficar com as crianças em casa vão ter que levar 1237 
essas crianças para escola mesmo com medo com insegurança com preocupação e a gente sabe que a 1238 
prefeitura não vai garantir as condições necessárias para essas crianças e para esses profissionais então 1239 
tem a questão de transporte tem a questão de tá medindo temperatura São várias questões que a gente 1240 



sabe que não vai acontecer de fato outra coisa que eu queria. Aqui e gostaria de fazer uma convocação já 1241 
que aqui estão presentes funcionários professores e pais membros de conselho das escolas na quarta-feira 1242 
dessa semana eu vou estar se reunindo com o conselho da escola do Padre Francisco Silva tratar de outras 1243 
questões mais inclusive dessa questão do retorno e eu tô propondo é pra que famílias eu não em prol de 1244 
senão retorno então a ideia é que nós façamos um movimento na campanha aqueles que concordam com 1245 
não retorno responsável que participem é de uma campanha em um abaixo assinado onde vai ser a 1246 
representação da família e tão lindos profissionais quiserem participar então é só uma ideia eu gostaria de 1247 
levar essa ideia pra todas as outras escolas que vocês se é ou não cada um com sua escola é o membro do 1248 
conselho é se reuniu com vencem e veja o post pode ser feito isso famílias que não concordam com esse 1249 
retorno e vamos nos unir para fazer uma campanha um abaixo-assinado contra esse retorno porque é uma 1250 
irresponsabilidade a prefeitura não ouvi os pais que são os principais interessados nessa os responsáveis 1251 
pelas crianças eles quererem tomar essa decisão sem de fato ouvir a comunidade então é uma ideia. Eu já 1252 
conversei com alguns pais do Padre Francisco Silva que apoiam essa ideia eu vou colocar essa ideia em 1253 
pauta na reunião de quarta-feira para ajudar a fazer elaboração de um abaixo-assinado online para que 1254 
seja encaminhado para as famílias a ideia é que cada família cada membro da família tire uma foto uma 1255 
imagem com encantado fone de papel escrito que encontra retornar ao lançamento conselho de escola se 1256 
reúne na conversa e coloca isso em prática porque a gente tem pouco tempo a gente sabe que basicamente 1257 
a decisão está tomada porém nós podemos intervir e eles vão ter que ouvir a comunidade escolar e os 1258 
responsáveis pelas crianças né porque eu acredito que quem sabe o que é melhor para os nossos filhos 1259 
somos nossos pais e mães e não a prefeitura profissional a ideia vamos reunir com outros pais e a gente 1260 
vai fazer esse encaminhamento Então é isso que eu queria deixar e queria só Érica que você me tirar essa 1261 
dúvida caso a gente faça esse movimento como seria esse encaminhamento se você conseguiria fazer esse 1262 
encaminhamento ou que nós poderíamos fazer isso encaminhar diretamente 1263 

(10) Nossos professores ele também tem família mas tem os pais que eles cuidam de idosos eles vão ter 1264 
retorno das aulas. Vamos nos unir pela saúde pública. Ninguém está gostando de estar em casa mas nesse 1265 
momento é necessário Estamos dando o melhor de nós para tudo isso é só esse esclarecimento para vocês. 1266 

(11) A gente tem uma opinião que converte no mesmo sentido então eu vou expor aqui a gente tem 1267 
algumas preocupações eu não sei se é a mesma do que a maioria, a primeira preocupação é claro é 1268 
relativo à saúde as pessoas que acompanham as crianças realidade que a gente vive hoje a maioria das 1269 
crianças ficam com avós algumas uma grande parte são grupo de risco não particularmente com três 1270 
crianças nossos filhos estão no Dulce Bento tem uma criança no 6º ano 7º ano 9º ano assim bem simples, 1271 
nós que somos pais a gente sabe que quando uma criança vai com Purpurina para escola todas as outras 1272 
voltam com Purpurina porque não seria diferente com vírus. Preocupação é eu sou diabético e minha 1273 
esposa tem como ajudar aos meus pais são diabéticos, são idosos, a gente mora todo mundo junto, a gente 1274 
não tem essa vontade de as coisas voltem no primeiro momento, porque o risco é muito grande e todos 1275 
nós talvez não todos mas alguns perderam pessoas, eu perdi um amigo, perdi alguns conhecidos, então a 1276 
gente sabe que não é brincadeira, a gente precisa se explicar se cuidar. Eu não sei porque mas a tecnologia 1277 
disponível ensino superior do Estado poderia ser utilizada pelas escolas municipais mas não é instituição 1278 
pública do Estado, faço faculdade, nós temos aulas todos os dias normalmente teleaulas é uma estrutura 1279 
bastante robusta e pronta os problemas com dificuldades então por que não utilizar o que se existe de 1280 
tecnologia se existe a disposição de dar tablets para as crianças acompanharam o que for possível para 1281 
crianças estarem inseridas no nas aulas porque não usar a tecnologia que tem que é muito boa e que é de 1282 
relativa facilidade complexa de se usar foi baseado no que a V. comentou relativo a fazer pressão para 1283 
que as coisas não voltem tem que ser forte e ela tem que ser incisiva particularmente acho que a prefeitura 1284 
tende a ceder a uma pressão se ela for muito forte porque temos que lembrar que estamos em ano de 1285 
eleição vai querer a população contra prefeitura então é uma pressão que tem que ser feita tem que ser 1286 
feita de forma incisiva eu gostaria de pontuar e dizer que a gente não quer voltar em princípio as aulas 1287 
presenciais eu tenho um problema com meu filho, meu filho ele repetiu duas vezes dois anos que eu não 1288 
queria que ele perdesse um terceiro ano mas nesse. Prefiro todo mundo vivo do que que esse ônus aí dá 1289 
para carregar esse ônus Se for para todo mundo ficar tranquilo e com saúde é o que importa obrigado pela 1290 
atenção 1291 

(12) Educação pública não é da boca para fora que eu falo isso e aí tem vários colegas meus profissionais 1292 
da rede que batalham muito, muito mesmo para a gente conseguir apoiar nesse momento os nossos 1293 
alunos. Então a gente busca a todo momento que a gente consegue nesse dessa forma. Nesses meses, 1294 
cestas, as pessoas que estavam precisando, elas pediram no primeiro mês que a escola enviaram todos os 1295 
pedidos e a gente não era atendido e não se tinha resposta que a gente não era atendido. Os tablets para os 1296 
alunos de 9º ano, foi jogado no nosso colo para quem teria, questões profissionais tratoradas, assim, não 1297 
existe esse espaço de diálogo, não existe. Fazer uma escuta de todo mundo. Então acho que a gente 1298 
precisa assim adicionar os nossos conselhos de escola, já tá marcando também para quinta feira outro 1299 



conselho e a gente poder depois fazer, o conselho das escolas aí reunir as diversas escolas e os diversos 1300 
documentos, também para a gente poder tentar pressionar. 1301 

(13) (Erika) Pai do chat, eu vou começar com você, tá? Eu concordo com você, tá todo mundo voltando e 1302 
a gente faz o que para os nossos filhos né? É difícil, patrão não tá nem aí porque ele também tá pensando 1303 
no seu só que aquela coisa assim quando a situação deveria ter sido feito lockdown deveria ter a gente ter 1304 
garantias de poder ficar né fazendo esse isolamento para curva baixar para poder voltar uma vida normal 1305 
não nós estamos no país em que não é essa política não é política pela vida. O que a gente tem aqui a 1306 
gente tem aqui as pessoas que estão aqui tentando lutar pelas suas vidas entende isso é uma situação 1307 
muito difícil e eu realmente entendo você tá nessa coisa de eu ter que voltar a trabalhar vida conseguindo 1308 
normal para a maioria das pessoas Eu sei disso tá desde o começo da pandemia eu tô grupo de entrega de 1309 
cesta básica na periferia eu tô escutando as pessoas que não tem nem o que comer é difícil tá difícil sim só 1310 
que a gente não vai piorar ainda mais esse quadro quando a gente pensa em voltar às aulas não é o livre 1311 
arbítrio de eu mandar o meu filho para escola essa escola como um todo ela tem que fazer todos os 1312 
profissionais mas também todas as famílias e os profissionais entende e daí a gente foi lá no nosso 1313 
privilégio de algumas famílias de não mandar os profissionais ele me disse escolha você fala voltar lá 1314 
então sei lá sim desobediência civil ninguém mandar os filhos os profissionais não tem que falar das 1315 
escolas de qualquer jeito para responder porque se uma criança for essa criança Ela tem que ser recebida 1316 
então é é complicado tá mas eu acho que você deveria falar eu não sei sim tô vendo comentário que 1317 
parece que a pessoa saiu é isso não é o grande problema grande mal eu acho que do que a gente tava indo 1318 
agora a gente já teria superado se a gente coletivamente só que nós somos sabe esse coletivo de egoistas 1319 
cada um pensando no seu me tá na hora de se a gente não se juntar e pensar coletivamente por bem de 1320 
todo mundo, a gente se extinguir daqui, não seja de todo mal na verdade, ser humano deixar de 1321 
existir.Teve gente perguntando se eu quiser reprovar meu filho por isso que horas eu posso não as 1322 
crianças do infantil né que tomaram a AG3 na para subir né de 5 para 6 anos elas vão diretamente ao ser 1323 
repetido nada esse ano pelo que está sendo falado e orientado automática assim os nonos anos vão ser 1324 
aprovados para o ensino prédio a gente não vai ter escolha da reprova tá as famílias elas não tem esse 1325 
poder de escolha é porque também já alegou que nós trabalhamos por ciclo né então o que se perdeu entre 1326 
aspas né retirando de conteúdo será trabalhado no decorrer anos sequentes não é por isso que ela ela fala 1327 
da questão do o retorno das aulas só que O que são as pontas Então essas pontas elas não teriam lá muita 1328 
chance né de ter essa continuidade essa progressão por isso retorno às aulas só essas pontas e o final da 1329 
EJA já que a gente tem a ideia de fazer a conversa amanhã com o pessoal da EJA então assim o 1330 
posicionamento não é o meu tá é esse é aprovação automática de todo mundo. Quanto a pergunta da V. 1331 
quando a gente pensou nas escutas fazer as escutas das famílias, as escutas dos profissionais, então a 1332 
gente tem segmentado mais ou menos as suas coisas Primeiro escutamos só as famílias depois fizemos na 1333 
escuta só dos profissionais a gente tá fazendo na escuta separada das peculiaridades infantil hoje do 1334 
fundamental amanhã do EJA a pesquisa que foi passada nós solicitamos para Secretaria de Educação de 1335 
forma por Ofício tudo que todas as escolas da rede Municipal de Campinas fizessem uma reunião 1336 
extraordinária dos seus conselhos escolares para discutir isso eu não quero ouvir de todo mundo Olha não 1337 
quero a volta às aulas e deu para ir se eu chamo a minha panelinha para escutar eu quero ouvir que nem a 1338 
mãe do D. tá falando aqui também eu quero opiniões de emergência eu quero outras opiniões eu quero 1339 
saber e sentir a mente escola nas suas particularidades a gente vai juntar tudo isso olha aqui a escuta do 1340 
chão da escola essa aqui a comunidade escolar te mandando a gente quer retornar não quer retornar 1341 
porque queremos ouvir as demandas específica de cada lugar isso é escuta isso é democracia só que assim 1342 
nem de um lado nem de outro secretaria tá fazendo. E fica assim quando começou aparecer lá o advogado 1343 
lá que foi conversar com a Secretaria de Educação o advogado recebe depois escutado então assim as 1344 
escolas particulares por escutado só que a gente não. Isso é problema a ideia foi essa tá, não chegou nas 1345 
escolas essas reuniões extraordinárias o conselho das escolas municipais de Campinas ele tem esse poder 1346 
por lei, só que isso não chegou para as escolas então nessas escutas eu tenho pedido para que as pessoas 1347 
que participam das reuniões levarem as suas escolas manda solicitando essas reuniões e que enviem para 1348 
gente para a para o conselho das escolas a gente vai colocar o endereço do e-mail aqui para a gente juntar 1349 
e anexar e enviar para secretaria de educação das escolas a posição dos conselhos escolares e também 1350 
para o Ministério Público porque o Ministério Público também está fazendo acompanhamento sobre as 1351 
voltas aulas e ele, Dr. Rodrigo fez solicitação para nós mandem o que que é dos conselhos escolares 1352 
conselho das escolas qual a posição do Conselho das escolas sobre essa volta às aulas então é essa 1353 
documentação toda todas as escutas a gente tá construindo a todo o material para tá enviando tá seremos 1354 
ouvidos não sei trabalho que a gente tem para fazer como representação dos conselhos escolares podem 1355 
fazer diretamente também Sim Podem deve fazer nada são as formas tem que o Renato colocou de 1356 
educação né Eu vi ele postando aí no chat vocês podem ir lá no protocolo geral na prefeitura só que assim 1357 
a gente não tem tempo de resposta obrigatória por lei então infelizmente porque eu acho um absurdo só 1358 
via mandato de algum Vereador daí ele responder Então nem sempre a gente do Conselho desse para a 1359 



gente ser ouvido ser bem sincera. Mas a gente tá fazendo o quê a gente tem que fazer, é fazer essas 1360 
escutas, ouvir e tá levando isso então basicamente isso então vocês podem mandar pode falar direto Com 1361 
certeza de que resposta obrigatória é só ia mandato de vereador eu acho que não deveriam ter maior 1362 
importância para a gente falha não representatividade. 1363 

(14) A gente saber alguns exemplos de Fora em relação à educação em relação a retorno porque eu acho 1364 
que a gente se baseia muito exemplo esses últimos dias levei em conta algumas notícias referentes à 1365 
educação e eu queria compartilhar um povo com vocês daqui a gente possa pensar um pouco sobre isso 1366 
recentemente saiu uma notícia isso de uma Vital bem conhecido em São Paulo médicos bem reconhecidos 1367 
falando que as crianças ao contrair o vírus em geral elas são assintomática apesar de não terem sintomas 1368 
elas podem contrair problemas de coração os pulmões e problemas nos rins eu não estou trazendo essas 1369 
notícias para deixar ninguém Pânico e ninguém desesperado eu só tô levantando alguns dados para que a 1370 
gente possa ter como exemplo e a gente possa de fato analisar as condições e a situação outra coisa que as 1371 
crianças também podem desenvolver com a questão do vírus mesmo sendo assintomática vai falado por 1372 
esse médico é a síndrome de Kawasaki né Se alguém quiser pesquisar mais a fundo eu não vou entrar em 1373 
detalhes é que a criança mesmo sendo assintomática ela pode servir como um cavalo de tróia esse vírus 1374 
para toda a família eu entendo posicionamento das Mães e dos pais quando dizem que tá voltando tudo ao 1375 
normal as pessoas estão indo trabalhar porém os adultos nós adultos atitudes mais responsáveis Ou pelo 1376 
menos Deveríamos ter ele e nós adultos sabemos nos cuidar das crianças criança coloca a mão no nariz a 1377 
mão na boca ela não vai lembrar que ela tem que ficar de máscara o tempo todo ela vai querer tocar nos 1378 
amigos é uma judiação mandar essas crianças para escola durante esse tempo todo que elas estão 1379 
confinados Com certeza essas crianças elas vão estar carentes do abraço da professora do professor ação 1380 
nesse momento mandar essas crianças sem ela tem que elas possam ter esse contato Então eu acho que é 1381 
uma coisa para se levar em consideração coisa que a outra exemplo que a gente tem aqui na Flórida as 1382 
aulas voltaram depois de uma decisão judicial menos de 15 dias foram registrados 9000 novos casos de 1383 
covid crianças e adolescentes Então são números Absurdos né Para a gente levar em conta e levar em 1384 
consideração porque as crianças em geral São assintomáticos porém elas servem como um caminho Então 1385 
não é só o fato das crianças se contaminar né Talvez as crianças possam se contaminar e não terem 1386 
sintomas essas crianças podem levar o vírus para outras pessoas tanto da família como outras crianças que 1387 
podem se contaminar levar para suas casas e isso vai desencadear uma catástrofe em escala porque vai 1388 
aumentar muitos casos a gente pode parar para analisar os exemplos considerar o anúncio pelo 1389 
governador de São Paulo esses últimos dias que Possivelmente para o bem próprio eu menti a vacina que 1390 
está em teste aí no naquele laboratório que eles fizeram parceria lá para poder fazer a vacina 1391 
provavelmente essa vacina vai estar pronta em dezembro e possivelmente vai ser disponibilizado em 1392 
Janeiro e claro que a gente não tem certeza disso mas vamos supor que isso aconteça o porquê não esperar 1393 
que essa vacina seja disponibilizada imunizar essas crianças esses educadores para que assim volte o 1394 
retorno para que assim retorne as aulas de uma maneira segura pontos a se pensar eu acho inviável essa 1395 
volta né tem que que seja disponibilizada a vacina já que há rumores de que a vacina vai acontecer em 1396 
dezembro e possa ser disponibilizada no SUS em janeiro então por que não aguardar isso acontecer para 1397 
enfim retornar seguramente essas crianças para escola e esses educadores eu queria deixar para compro ir 1398 

(15) Agora aproveitando Deu ideia primeiro lugar da seguinte eu acho que é assim o primeiro lugar a 1399 
gente tem que convocar novas reuniões para o final dessa semana para gente documentar as nossas 1400 
posições que não vão mudar de ser uma coisa esses caras e aí eu compartilhei um e-mail aqui do gabinete 1401 
da secretaria de educação eu acho que a gente tem que estar mais se esse e-mail do gabinete para cidade 1402 
de Campinas inteira e pedindo para as pessoas mandaram e-mail para lá Eu acho que eu que tenho que 1403 
fazer e o fundamental assim manter fazer as reuniões nas comunidades escolares novamente protocolo 1404 
geral 24 horas a 48 horas que documento encaminhado à secretaria e aí eu acho que aqui não importa se 1405 
eles vão demorar para responder à questão seguinte é a gente se mexer e mobilizar e jogar em cima dos 1406 
caras Eu acho que é pelo que a gente tem que fazer agora aí eu não sei Érica assim sim não tem condições 1407 
de ter retorno responsabilidade 1408 

(16) (Erika) Então sobre essa questão que você colocou sobre levar isso para câmera isso foi apresentado 1409 
na comissão de educação da câmara todos esses dados foram apresentados, na reunião também 1410 
documento público precisa foi pública foi enviada protocolado no Ministério Público, foi feito isso e 1411 
sábado agora nós queremos tudo isso e escreveram encaminhamento para baseado em todas escutas tá 1412 
então sábado agora a ideia da nossa reunião é fazer a escrita de tudo isso para tá enviando tanto ministério 1413 
público para secretaria de educação, para ir lá protocolar porque mandar por e-mail esse movimento a 1414 
gente tem feito, eu Erika, sou contra enviar pra na camara dos vereadores esse documento, por 1415 
representação são tão válidas quanto eles daí poderá ser apresentado na reunião do conselho das escolas e 1416 
se for votado decidido que faça isso eu faço, porque por ser esse momento eleitoral que eu tô evitando 1417 



esse tipo de movimento para não se fazerem beneficiar Vereador A B ou C, sim eu tô evitando a conversa 1418 
com os vereadores, eu estou tomando os cuidados nesse momento 1419 

(17) Eu gostaria de saber se alguém aqui já comentou porque eu cheguei agora pouco, existiria a 1420 
possibilidade da gente pensar numa greve, porque eu não vejo a prefeitura alguma justificativa que seja 1421 
legítima nesse momento a gente contar as aulas e nós temos muitas justificativas legítimas para não voltar 1422 
às aulas eu tô entendendo só estão sendo ouvidas as escolas particulares as nossas vidas e nome dos 1423 
lucros do lucro das escolas particulares É isso mesmo mobilizar radicalmente a gente pede o mínimo de 1424 
razoabilidade nesse momento das discussões tão chamando a gente para morrer e a gente tá indo tá 1425 
discutindo papel sabe tá me deixando muito angustiada Então gostaria de saber se já foi falado aqui uma 1426 
possibilidade de greve. 1427 

(18) (Erika) Então questão de greve é uma questão sindical e daí vocês quanto trabalhadores podem sim, 1428 
independe do Conselho das escolas, isso dai não é alçada do CEMC tá, isso é uma pontuação que eu 1429 
sempre faço. Mas é daí eu acho que vocês precisam se articular quando trabalhadores isso é fundamental 1430 
mas fica fora da minha alçada e da nossa alçada tá bom, pessoalmente terá todo meu apoio, mas não o 1431 
conselho das escolas municipais de Campinas, 1432 

(19) Boa noite a todos, vamos lá eu sou pai de aluno do Carmelina vice-presidente no conselho advogado 1433 
reunião que teve no conselho foi muito clara Enquanto isso a prefeitura não tem como jogar no conselho e 1434 
assim sucessivamente então caminho correto na minha visão é essa protocolo na prefeitura protocolo na 1435 
Câmara Municipal mandando dispor sobre portaria ou resolução atendendo às exigências dos pais dos 1436 
alunos somente isso nós estamos fazendo uma discussão Geral com essa discussão compete a eles. Eles 1437 
que coloquem na portaria que tem condições de segurança de higiene e saúde para que volte as aulas 1438 
entendeu. Aí esse é o meu pensamento essa é minha forma de pensar e que eu acho que todos devem 1439 
verificar se tem condição ou não e eu acredito que não tem porque se pegar na escola do meu menino 1440 
como você vai colocar 25 alunos a 30 numa salinha que parece uma caixa de fósforo 1441 

(20) Então os encaminhamentos que que a gente tem aqui da escuta seria o abaixo-assinado, 1442 
posicionamento de todos escreverem para a secretaria de educação, uma campanha que estão de acordo 1443 
com o não retorno é que quiserem fazer isso cada família cada membro de cada família tire uma foto com 1444 
cartaz, folhe de sulfite escrito por exemplo hashtag não concordo com retorno da aula do hashtag sem 1445 
vacina sem aula e são coisas que as pessoas estão falando então que não escolhe a sua fala com relação 1446 
não retorno escreve algo nesse sentido a ideia seria anexar essas imagens juntamente com o abaixo-1447 
assinado fazer um encaminhamento porque eu acho muito importante a imagem desta família declarando 1448 
que não estão de acordo com retorno juntamente com o abaixo-assinado eu acho que isso vai ter muito 1449 
muita força. Protocole tanto da secretaria como na Câmara dos Vereadores essa reunião, que a prefeitura 1450 
assumir ela mesmo os riscos que ela tá colocando a população os riscos que ela tá fazendo com que os 1451 
profissionais passem.  Porque a Constituição prevê que o direito à saúde é responsabilidade do estado e aí 1452 
a pessoa que determinar algo no sentido contrário vai responder criminalmente por isso então ninguém 1453 
assume. Que faça isso por resolução ou por instrução normativa seja qualquer coisa que ele colocar que 1454 
seja assinado e ninguém vai fazer isso. 1455 

No chat: 1456 

1)     #SemVavinaSemEscola 1457 

2)     E vídeo aula porque não tem? 1458 

3)     Esse ano não dá pra voltar às aulas. 1459 

4)     Gestores e professores serão contaminados e contaminarão seus familiares. 1460 

5)     estou muito preocupada com esta situação, ou seja, colocar todos em risco, tanto alunos quanto 1461 
funcionários!" 1462 

6)     #semVacinasemRetorno 1463 

7)     #semVacinasemRetorno 1464 

8)     #semVacinasemRetorno 1465 

9)     Penso que os profissionais da educação precisam de uma posição definitiva. 1466 

10)  #semVacinasemRetorno 1467 

11)  não sinto segurança em mandar meu filho p escola,tem problemas sérios respiratórios,não irei 1468 
mandar 1469 



12)  Li que mesmo nestes casos (5, 9 e EJA) será facultativo. Está certo? 1470 

13)  Deixando a desigualdade mais evidente. 1471 

14)  Quando as aulas vão começar? 1472 

15)  Não vai ter reprova segunda a secretaria de educação 1473 

16)  E um absurdo isso pois quem não tem computador como fica 1474 

17)  A previsão colocada na Live hoje é 07 de outubro, caso todo o Estado esteja no amarelo, do Plano 1475 
São Paulo 1476 

18)  Reforço ano que vem será contínuo segundo a secretária. 1477 

19)  Minha filha n tem celular ta muito difícil 1478 

20)  Tem gente que nem comida tem, imagine alguma forma de acesso... 1479 

21)  Por favor, como fica para as crianças que estão no primeiro ano, passa ou refaz? Como será? 1480 

22)  Tenho uma dúvida , onde podemos escrever se concorda as voltas as aulas  ou não ?? 1481 

23)  Se for fazer pelo login os pais de alunos da Ed. Infantil, eles não vão poder opinar pq não tem 1482 

24)  Qdo pararam as aulas tinha poucas mortes. Agora, com tantas mortes ainda, vão voltar? Não dá para 1483 
entender. 1484 

25)  As crianças do 9vai ficar como 1485 

26)  Dúvida: Posso pedir ara segurar minha filha no ano que ela está e seguir para o proximo ano? Minha 1486 
filha estuda no Dulce Bento... 1487 

27)  Vamos encher o e-mail do gabinete da secretária contra a proposta de retorno às aulas 1488 

28)  Para o professor também é facultativo? Não né! A escola (e comunidade escolar) é formada por 1489 
alunos, responsáveis, educadores, funcionários e gestão. 1490 

29)  O certo é distribuir os equipamentos juntos com modem e chips para os alunos que estudam nas 1491 
escolas municipais de Campinas que não possuem os equipamentos! 1492 

30)  Vai voltar às aulas ou não ? E meu filho está na 2° série e nem fez ela direito e parou tudo ele passa 1493 
direto para a 3° série ? 1494 

31)  E para os alunos que estão vindo do Infantil e vão para o primeiro ano, no ano q vem? Não seria 1495 
melhor ficar mais um ano na Ed. Infantil? 1496 

32)  Acho que os nonos anos deveriam passar direto tmb 1497 

33)  Mas mesmo no caso dos 5* e 9* anos? 1498 

34)  e quanto a educação infantil? como fica? 1499 

35)  Como estão fazendo os outros municípios? Para compararmos msm, e talvez ter alguma idéia de 1500 
como agir. 1501 

36)  creio que essa decisão do prefeito é por conta das escolas particulares fazendo pressão para voltar e 1502 
não perder contratos 1503 

37)  Vinhedo não retorna esse ano. 1504 

38)  Esse LIVE do prefeito só trouxe mais dúvidas. 1505 

39)  Lembrando que o pessoal da gestão está voltando em sistema de revezamento, junto com pessoal de 1506 
apoio administrativo/geral e da cozinha. 1507 

40)  Em tese sim, todas as vidas importam, mas na prática, não é o que estamos vendo!! 1508 

41)  Como mandar meu filho p escola? Netos do meu irmão tiveram covid assintomático passou p avó e 1509 
avó,ficaram muito mal por ser diabéticos e pressão alta. Como mandar p escola,não vejo segurança 1510 
nenhuma voltar às aulas esse ano,acho bem um absurdo voltar. 1511 

42)  a gestão não está voltando. Nunca saímos na verdade. Estamos trabalhando, e muito nas escolas. 1512 



43)  O retorno é anunciado antes de ouvirem as famílias tbm. A pesquisa será feita depois de 'decidirem'. 1513 
Um total absurdo!!! 1514 

44)  Concordo , não se deve voltar às aulas eu sou contar tenho dois períodos integral um filho é de risco 1515 
ele tem apenas 8 anos a gente fez tudo até agora cuidando para que nós eles não pegassem tomamos os 1516 
devidos cuidados para chegar no fim de ano querer voltar e correr riscos e aí que adiantou cuidar deles 1517 
sou contra o retorno 1518 

45)  Sempre estivemos lá na escola, porém agora é oficializado nosso retorno, mesmo que em 1519 
revezamento. 1520 

46)  Além de não desejar que meus filhos retornem às aulas presenciais esse ano, por conta de termos 5 1521 
pessoas de grupo de risco em casa, se eu pudesse escolher, gostaria que eles repetissem de ano, para 1522 
começar do zero ano que vem, e não reforço em paralelo. 1523 

47)  Nos outros países estão retornando com as aulas ,mas tb está voltando o aumento de contaminação. 1524 
Portanto não vejo o pq de voltar sem vacina. Já estamos mais da metade do ano,não tem como recuperar 1525 
nada.Mesmo pq as escolas não poderão avançar nas aulas,pq não poderão atender todos alunos e não 1526 
podem prejudicar aqueles alunos que são grupo de risco. 1527 

48)  Minha filha de 14 anos é grupo de risco,não retorna sem vacina(ordens médicas) em consequência do 1528 
risco a caçula tb não retorna. 1529 

49)  Voltar em outubro dois meses para acabar as férias ele está louco não está pensando nos nossos filhos 1530 
e nos riscos 1531 

50)  No Conselho da Júlio de Mesquita Filho, hj de manhã, foi unânime a votação contra o retorno da 1532 
volta às aulas. 1533 

51)  Eu sou mãe de aluno, e apoio a volta as aulas sim. Tenho outro ponto de visto. Pra mim os 1534 
professores muitos estão gostando de ficar em casa e passar pra gente pais a responsabilidade de ensinar. 1535 
Desculpe a sinceridade, meu ponto de vista assim como de vcs. 1536 

52)  Sou totalmente contra volta as aulas presenciais neste momento de pandemia, sem vacina sem aulas 1537 
presenciais 1538 

53)  Somos contra a volta às aulas. 1539 

54)  Digo não a volta às aulas. 1540 

55)  Inadmissivel voltar as aulas antes da vacina! 1541 

56)  Também digo não não não a voltas as aulas � 1542 

57)  Respeitamos seu ponto de vista, porém tem que considerar mais amplamente o que está acontecendo, 1543 
os professores estão trabalhando muito mais do que nas aulas presenciais, assim como nós da gestão. O 1544 
retorno representa perigo à saúde pública, isso que está em jogo. 1545 

58)  respeito sua opinião,mas acho de muita maldade achar que os professores estão 1546 
gostando,responsabilidade da educação é dos pais em conjunto com a escola.Os professores estão 1547 
trabalhando muito mais agora pra fazer estas atividades mitigadoras do que antes.As crianças  assim 1548 
como todos estão sofrendo muito com tudo isso. 1549 

59)  Eu, como professora, não estou gostando de ficar em casa porque estou trabalhando todos os dias 1550 
para atender os alunos até aos sábados e domingos que é quando os alunos têm mais acesso. Eu preferiria 1551 
estar na escola com meus horários. Mas sou responsável e sei q não podemos voltar porque estamos 1552 
vivendo uma pandemia. Eu não quero levar doença para meus alunos e nem ser contaminada por eles pq 1553 
eu tenho amor à vida e tenho família, pais idosos, sobrinhos bebês. 1554 

60)  Sou a mãe da escola João Alves eu  não concordo pois o risco e muito grande 1555 

61)  Eu mãe do joão alves sou cotra a volta  as aulas esse ano 1556 

62)  Eu acho que o D. não entendeu ainda a gravidade dessa doença que estão com em primeira e segunda 1557 
série pequenos não vão ficar de máscaras não vão lavar as mãos como mãe e pai cuida melhor em casa 1558 
nessa parte dois meses para acabar ano nós que cuidamos até agora não devemos colocar nossos filhos em 1559 
risco não tem que voltar mesmo 1560 

63)  O prefeito disse, também, que haverá uma testagem em todos os profissionais da educação no mês 1561 
que vem. 1562 



64)  Temos vários pontos discutidos aqui: - todos terão acesso a equipamentos de segurança e limpeza? - 1563 
como estás crianças chegam na escola? Pq o meio transporte tb tem que ser levado em consideração.- 1564 
questão psicológica de professores, pais e alunos. - estrutura das escolas.- todas as vidas importam. 1565 

65)  O que a mãe do D. escreveu não foi uma simples opinião a favor do retorno. Ela atacou os 1566 
professores dizendo que estamos gostando de ficar em casa e transferindo a responsabilidade para a 1567 
escola. 1568 

66)  Boa noite! Vários (a maioria de nós) concordamos que voltar agora é irresponsável. O que podemos 1569 
fazer enquanto Conselho? 1570 

67)  Todos os professores da rede,estão de Parabéns pelo empenho,profissionalismo e dedicação nas 1571 
plataformas!Voceis estão tirando leite de pedra!Voceis são FANTÁSTICOS!!! 1572 

68)  Os professores estão de parabéns mesmo!! 1573 

69)  Outro fator, este técnico, é a fragilidade apresentada na análise da saúde aos gráficos apresentados 1574 
dos casos envolvendo as faixas etárias de escolarização. teríamos que rever de forma mais racional essa 1575 
análise que diz favorecer o retorno, caso se manter essa configuração da fase amarela em todo o estado. 1576 

70)  Boa noite a minha filha do terceiro ano D não voltará para escola enquanto não for resolvido este 1577 
problema do convite 1578 

71)  #volta as aulas inresponsavel não 1579 

72)  Muito boa a ideia, V. Depois poderíamos fazer um documento representativo das escolas, citando até 1580 
experiências de outros países que não deram certo para conscientizar mais as famílias e embasar o 1581 
documento 1582 

73)  - condições de saúde - condições de trabalhando - o SER Individual ( suas particularidades) - 1583 
diferente realidade entre escolas públicas ele particulares Outros pontos agora 1584 

74)  Mas nem as particulares darão conta de controlar as crianças.Eles querem voltar somente pelas 1585 
mensalidades que estão deixando de receber. 1586 

75)  atendemos a comunidade diariamente 1587 

76)  É interessante encaminhar o documento via SEI a várias instâncias, além à SME, Saúde, Ministério 1588 
Público. 1589 

77)  Os professores do Castelo Brand estão sempre a disposição e estão super lutando de trabalhando com 1590 
excelência 1591 

78)  Trabalho infindável. estamos sim trabalhando muito! 1592 

79)  Preciso sair, mas.contem com meu apoio para lutar pela NÃO volta às aulas! Gostei da ideia da 1593 
campanha. Podem, inclusive, contar com o apoio da Comissão de Educação (da qual sou coordenadora) 1594 
do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. 1595 

80)  Eu sou diabética e pressão alta,meu filho na escola com asma,rinite alérgica. Como mandar o escola 1596 
diante disso? Eu não tenho segurança em mandar p escola agora. Não mandarei� 1597 

81)  Pessoal, vou ter que sair. estou a disposição. Não somos favoráveis ao retorno presencial, concordo 1598 
com o R., só com a vacinação. Boa noite. 1599 

82)  Gente!!! Pense .  Os pais estão trabalhando podemos passar p nossas crianças tbm. Então não pq vão 1600 
voltar as aulas que vão pegar.... E outra temos que nos cuidar sim, mas tbm temos que ir voltando aos 1601 
poucos. Então deixe por livre arbítrio quem quer levar os filhos ou não. 1602 

83)  Todos na luta por uma Escola Pública,de Qualidade e Plural! 1603 

84)  Isso mesmo! Estamos diariamente lutando pelos direitos dos nossos alunos! 1604 

85)  Isso mesmo!!! Educação pública não pode excluir nenhum! 1605 

86)  Tenhamos EMPATIA e HUMANIDADE!Todas as VIDAS IMPORTAM!!! 1606 

87)  Nos pais temos obrigação de nos unir aos profissionais da escola que nossos filhos estão! 1607 

88)  Verdade de novo! Decisões tomadas sem discussão nenhuma! 1608 



89)  D, vc é responsável pela sua família ,agora querer colocar em risco os profissionais pois eles ñ tem 1609 
esse direito de querer ou ñ voltar . Eles são obrigados a voltar #semvacinanãotemretorno 1610 

90)  Um absurdo! Vamos nos Mobilizar em nossas redes sociais 1611 

91)  estão decidindo por conta própria sem ouvir a comunidade 1612 

92)  D, se já está um caos sem as aulas presenciais, imagina quando os alunos voltarem? Concordo q 1613 
devemos voltar aos poucos, mas com segurança. E sem vacina não será segura essa volta. Voltar para as 1614 
aulas presenciais agora é colocar nossas crianças  no front de uma guerra. Um risco imenso!!!! 1615 

93)  Vamos das as mãos para a escola 1616 

94)  #semVacinasemRetorno 1617 

95)  muitas empresas voltaram e o profissional tbm não teve opção de querer voltar ou não. Ou volta e 1618 
sustenta sua família ou ...... Vc já sabe. Mas enfim não vou falar mais nada pq sou a minoria. Boa noite a 1619 
todos 1620 

96)  Não vou me expor, pq sou a única que penso contrário 1621 

97)  Agir coletivamente! Empatia 1622 

98)  Juntos SOMOS mais FORTES! 1623 

99)  Terei que sair, mas quero deixar registrada minha posição contrária ao retorno das aulas por 1624 
considerar que não é seguro ainda. A vida é mais importante que um ano letivo! mãe da EMEF Dulce 1625 
Bento. 1626 

100)               Boa noite eu tenho duas crianças que estudam no João Alves eu não mandaria meus filhos ir 1627 
pra escola eu nem deixo eles sair pra rua pra brincar imagina levar pra escola 1628 

101)               D, acho super importante o debate. Estamos aqui falando o que pensamos. Ouvir vc tbm é 1629 
importante. 1630 

102)               Mãe do Davi, se você tem uma idéia contrária que possa ser discutida pra tentar ser incluída 1631 
é importante falar 1632 

103)               Fizemos essa reunião do Conselho de Escola do Geny Rodrigues. Posição unânime é de não 1633 
voltar as aulas enquanto não houver segurança. 1634 

104)               O prefeito acabou de falar que vai fazer uma consulta pública com os pais ou responsáveis 1635 
pelos alunos, através do site da Prefeitura. 1636 

105)               boa noite..sou pai de aluno e vice presidente do conselho na escola...sugeri o seguinte: O 1637 
Municipio através de decreto formou um conselho de saúde para tomar as providencias necessarias em 1638 
relacao a Covid 19...desta forma, o conselho que tem autoridade em saúde, deve decidir pelo retorno as 1639 
aulas com fundamentação jurídica e não politica...eles estão se esquivando de soltar medida  escrita em 1640 
razão da responsabilidade  dos agentes públicos.... 1641 

106)               o posto de saúde tem um conselho com moradores do bairro. Eles seriam levados em conta 1642 
então? 1643 

107)               Perfeito, que assumam as responsabilidades juridicamente 1644 

108)               Síndrome de Kazawasaki 1645 

109)               o melhor a se fazer e pegar as atas do conselho e protocolizar na presidência da Câmara 1646 
Municipal para que tomem as providencias devidas e assuma seu papel nas decisões de saúde publica.... 1647 

110)               Síndrome Inflamatória Multissistêmica... Preocupante... 1648 

111)               É loucura! O ano acabou!!! 1649 

112)               Meu filho teve uma Hipótese diagnóstica de síndrome de Kawasaki em Abril. Teve todos os 1650 
sintomas. Mas não fecharam diagnóstico 1651 

113)               Então vamos jogar peso sobre a SME 1652 

114)               Acho que é preciso reforçar a proposta de reuniões nas comunidades escolares 1653 

115)               Diante de todas as falas, acredito ser importante uma agenda de atividades coordenadas 1654 
onde todos/as possam dar sua contribuição 1655 



116)               Se houver concordância por parte dos profissionais em relação á uma possivel greve, 1656 
apoiamos com certeza e os professores podem contar com nosso apoio.  1657 

117)               Como faz para pedir q a prefeitura faça essa portaria? 1658 

118)               A prefeitura assumir os riscos! 1659 

119)               Exato! Saúde um direito de todos e um DEVER do estado! 1660 

120)               Perfeito responsabilizar quem quer nos por em risco. 1661 

121)               O empregador tb é responsável pela saúde do trabalhador. 1662 

  1663 



ANEXO VI: ESCUTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (01/09/2020) 1664 

Erika Mayumi Cândido deu início à reunião às 18h via Google Meet 1665 
(meet.google.com/wyt-uzdd-jtf) apresentando qual era o objetivo da escuta: saber a opinião 1666 
dos estudantes, famílias e profissionais da Educação de Jovens e Adultos tendo em vista um 1667 
possível retorno presencial às escolas em Outubro. Ela se apresentou e pediu que os demais 1668 
membros do Conselho das Escolas presentes no espaço também dissessem seus nomes. Se 1669 
apresentaram também Cássio Pacheco, Maria de Lourdes Gomes, Cláudio Borges, 1670 
Bruna Calux, Neudenir Pereira, Jóice Segatti, Aimar Shimabukuro. Em seguida, a 1671 
palavra foi passada aos presentes. Foram contabilizados cerca de 200 participantes ao todo, 1672 
mas nem todos fizeram uso da palavra. Seus nomes foram omitidos no relato abaixo para 1673 
preservar suas identidades.  1674 

 1675 
(1), estudante da EMEF/EJA Padre Vallerie, indica que ainda sofre com os efeitos 1676 
colaterais posteriores da Covid, da qual se curou há algum tempo. Afirma que não irá 1677 
retornar às aulas presenciais nem permitirá que o faça sua filha de 11 anos, de uma escola 1678 
estadual.  1679 

 1680 
(2) indica o EJA I já está seguindo alguns protocolos educacionais, ao contrário do EJA II 1681 
que começará a fazê-lo como indicado pelas últimas resoluções publicadas pelo poder 1682 
público. Expressa preocupações em relação à falta de espaço adequado para higienização 1683 
das mãos nas unidades educacionais e teme o retorno ao ensino presencial tendo em vista 1684 
que muitos estudantes dessa etapa de ensino fazem parte do grupo de risco. Reconhece que 1685 
muitos estudantes da EJA podem concordar com a volta às aulas presenciais uma vez que 1686 
suas rotinas de trabalho já exigem que não façam isolamento social.  1687 

 1688 
(3) faz críticas a alguns espaços educacionais que não contam com a infraestrutura 1689 
necessária para que as escolas possam receber os estudantes e os profissionais com 1690 
segurança, mesmo que se mantenha, com dificuldades, o teletrabalho.  1691 

 1692 
(4), estudante da EJA, é contrária ao retorno presencial pois, na sua escola no Valência, 1693 
acredita que as salas são pouco ventiladas, sendo, portanto, inadequadas para a retomada 1694 
das aulas. Ela faz parte do grupo de risco, o que a deixa apreensiva.  1695 

 1696 
(5), diretora da FUMEC no Campo Grande, indica que um engenheiro visitou a escola para 1697 
verificar quais são as exigências e mudanças a serem realizadas para garantir um retorno 1698 
presencial com segurança. A pedido do diretor executivo da FUMEC, os diretores estão 1699 
realizando essa vistoria para verificar as exigências de cada unidade, as quais são 1700 
descentralizadas. Apesar da existência de um protocolo geral, há particularidades a serem 1701 
verificadas, com protocolos específicos para cada unidade.  1702 

 1703 

(6), estudante da EJA, aponta que na escola em que estuda, no Campo Grande, o espaço 1704 
utilizado é pouco ventilado. Como integrante do grupo de risco, ela se sente apreensiva de 1705 
retornar às aulas presenciais sem que haja uma vacina contra a covid. Ela sente muita falta 1706 
dos professores, dos colegas, da sala de aula e dos estudos, mas prefere esperar que tudo se 1707 
acalme para retornar.  1708 

 1709 
(7) fez uma pergunta no chat: “Quem estiver no grupo de risco não voltará a estudar este 1710 
ano?”, e Erika respondeu indicando que o que tem sido apresentado pela Secretaria 1711 
Municipal de Educação nas “lives” do Prefeito Jonas é que os indivíduos integrantes do 1712 
grupo de risco manteriam o vínculo com as atividades a distância, sem precisar ir às 1713 
escolas, de forma virtual ou não. Erika indicou que a questão continua muito nebulosa, pois 1714 
os protocolos de retorno não têm sido apresentados de forma clara pela SME. Espera-se que 1715 
os protocolos sejam apresentados em breve.  1716 

 1717 
(8) indicou que sua escola, a EMEF/EJA Dulce Bento Nascimento, no bairro do Guará, tem 1718 
privilegiado o uso de atividades impressas tendo em vista a baixa adesão dos estudantes à 1719 
plataforma Google Sala de Aula. Ele gostaria de saber o que os estudantes têm achado das 1720 
atividades que estão sendo enviadas a eles. Pede que os alunos façam sugestões para 1721 



melhorarem o trabalho remoto e questiona se os estudantes acreditam que este trabalho 1722 
deva ser validado para a aprovação destes para o próximo termo. 1723 

 1724 
(9), professora da EJA, valoriza a realização da escuta pois entende que os estudantes dessa 1725 
etapa de ensino, que já enfrentaram tantas outras barreiras para prosseguirem com sua 1726 
educação, enfrentam ainda a questão do isolamento por conta da pandemia. Indica que é 1727 
contrária ao retorno presencial, pois entende que as vidas dos indivíduos da comunidade 1728 
escolar devem ser preservadas, sobretudo pensando a necessidade do uso de transporte 1729 
público e aglomerações nas escolas. Entende também que é necessária a manutenção das 1730 
atividades a distância.  1731 

 1732 
(10), supervisor educacional, indica que os estudantes devem reconhecer o momento 1733 
histórico único que vivemos, observando também quais são as perdas reais que incidem 1734 
sobre os membros das entidades educacionais. Acredita que têm se ganhado bastante na 1735 
solidariedade, na humanidade, na construção de outros conteúdos e contextos que vêm da 1736 
vida dos estudantes, e isso tem animado os profissionais. Defende que a responsabilidade 1737 
pela garantia da vida e da educação é do poder executivo, indicando que devem ser feitas 1738 
mudanças de infraestrutura para que as aulas sejam retomadas.  1739 

 1740 
(11), estudante da EJA, indica que convive com familiares do grupo de risco. É contrária à 1741 
volta presencial das aulas pois poderia transmitir o vírus à avó caso se contaminasse nas 1742 
escolas. Acredita que sua escola é pouco ventilada, os ventiladores não funcionam, e isso 1743 
dificultaria o retorno presencial.  1744 

 1745 
(8) reafirma a pergunta que fizera anteriormente a (11), que é sua aluna. Ela aponta que o 1746 
ano letivo deveria ser considerado como um ano perdido, uma vez que estando a distância, 1747 
perde-se o contato próximo com os professores que possibilitaria a correção e orientação de 1748 
suas atividades.  1749 

 1750 
(12) pede novamente a palavra para dizer que acredita que o ano letivo deve ser validado 1751 
sim, ao contrário de Letícia, pois entende que aprendeu outras habilidades e pôde manter 1752 
contato próximo com sua professora nesse período, mesmo à distância, a qual a orientou a 1753 
usar a tecnologia para sua aprendizagem. Ela valoriza muito tudo que aprendeu durante o 1754 
isolamento social, e entende que os profissionais se dedicaram nesse período. Considera 1755 
que as escolas não têm condições de custear insumos necessários à volta presencial, como 1756 
equipamentos de proteção individual, sabão e papel higiênico. 1757 

 1758 
(13), estudante da EMEF/EJA Dulce Bento Nascimento e contrário a volta às aulas 1759 
presenciais. Acredita que muitos tiveram condições de acessar os materiais enviados à 1760 
distância, mas não foi seu caso, pois só recentemente teve acesso aos conteúdos escolares. 1761 
Devido às suas perdas e dificuldades pessoais, acredita que este ano não deveria ser 1762 
considerado como um ano letivo.  1763 

 1764 
(14), estudante da EJA, tem uma filha pequena num Centro de Educação Infantil, o qual 1765 
não está funcionando devido ao isolamento social. Gestante, têm se ocupado com muitos 1766 
trabalhos domésticos, considerando que seu marido só folga aos domingos e, durante a 1767 
semana, ela precisa se desdobrar para também cuidar da filha que não tem ido à creche. Isso 1768 
tudo tem dificultado seus estudos à distância. Ela considera que sua aprovação não seria 1769 
adequada, pois não teve um contato apropriado com os conteúdos escolares. Ela prefere 1770 
repetir o ano para retomar seus estudos adequadamente no ano que vem.  1771 

 1772 
(15), estudante da EMEF/EJA Clotilde Barraquet Von Zuben, é contrária à volta as aulas 1773 
presenciais por fazer parte do grupo de risco. Ela valoriza o trabalho dos professores mas 1774 
prefere retomar os estudos no ano que vem para fazer seus estudos da melhor forma. 1775 
Defende que a dificuldade para realizar o isolamento e o distanciamento nas escolas 1776 
tornaria melhor retomar as aulas somente quando a pandemia tiver se encerrado.  1777 

 1778 
(16), estudante da EMEF/EJA Padre Leão Vallerie, indica que tem medo de retomar as 1779 
aulas presenciais. Ele usa de exemplo uma tia que, mesmo isolada em sua casa, contraiu o 1780 
vírus. Acredita, portanto, que quem se expuser às aulas presenciais terá grandes chances de 1781 



se contaminar. Seus professores o têm estimulado a continuar estudando. Ele lembra, com 1782 
carinho, de quando conseguiu ler uma placa sozinho na rua pela primeira vez, como forma 1783 
de valorizar o aprendizado que tem construído. Entretanto, crê que é o momento de pensar 1784 
na própria saúde, na própria felicidade, na própria família. 1785 

 1786 
(17), professora da EJA, preocupada com as falas dos estudantes que disseram não ter 1787 
aprendido nada no momento da pandemia, indica que a pandemia têm sido um período de 1788 
intensa aprendizagem. É necessário se preocupar com o retorno às atividades presenciais e 1789 
com a organização dos conteúdos formais, mas acredita que os estudantes devam ser 1790 
aprovados. Ela defende que o uso de ferramentas digitais têm sido elementos importantes 1791 
da aprendizagem dos estudantes.  1792 

 1793 
(18), estudante da EMEF/EJA André Tosello, acredita que não é o momento de retornar às 1794 
aulas presenciais. Ele tem uma filha de 6 anos de idade que estuda na mesma escola que 1795 
ele, a qual teme contaminar na retomada das atividades nas escolas. Valoriza o trabalho que 1796 
os professores têm feito, e acredita que os alunos devem correr atrás de sua aprendizagem, 1797 
uma vez que a tecnologia está a disposição de todos.  1798 

 1799 
(19), estudante da EJA, indica que é contrário à volta presencial das atividades escolares.  1800 

 1801 
(20), estudante da EJA, indica que é contrária à volta às aulas presenciais. Apesar de 1802 
conhecer pessoas que saem de casa e não se contaminam, teve conhecidos que padeceram 1803 
durante a pandemia. Ela gostaria que as aulas voltassem, mas prefere não voltar devido à 1804 
sua idade e aos riscos da contaminação.  1805 

 1806 
(21), estudante do 2º Termo da EMEF/EJA André Tosello, questiona se os estudantes serão 1807 
reprovados este ano. Erika responde, baseada nas afirmações da Secretária de Educação nas 1808 
“lives” do Prefeito que, em teoria, não haverá reprovação este ano. Em seguida, o mesmo 1809 
questiona se os tablets serão de posse definitiva dos estudantes, e Erika indica que ele 1810 
deverá ser devolvido ao final do ano.  1811 

 1812 
(22), professora da EJA, indica que os estudantes devem falar mas também respeitar o 1813 
espaço de fala dos outros. 1814 

 1815 
(11) pede a palavra novamente para sugerir que aumentasse um ano no período de 1816 
escolarização. Mesmo não sendo totalmente favorável a aprovação automática, acredita que 1817 
deveria haver um ano suplementar que permitisse os estudantes aprenderem aquilo que não 1818 
viram na escola em 2020. 1819 

 1820 
(23) de Souza Silva, estudante da EJA Espaço Concórdia, indica que há muitas pessoas 1821 
com a Covid dentro de seus lares mas, com medo do preconceito e de sofrerem críticas, 1822 
acabam não assumindo o fato. Ao conviverem com outros indivíduos, podem acabar 1823 
transmitindo o vírus. Por essa razão, ela se sente temerosa de retomar as aulas presenciais.  1824 

 1825 
(24), estudante da EJA, acredita que aprendeu bastante durante o isolamento. Aproveita 1826 
para agradecer a paciência dos professores que se esforçaram para ensinar os conteúdos aos 1827 
estudantes no período da pandemia, mesmo que, às vezes, os estudantes se sentem cansados 1828 
devido à rotina do trabalho. Ela lembra com carinho da primeira conta que conseguiu fazer 1829 
numa compra no mercado, valorizando a lição de matemática da professora da FUMEC que 1830 
a ensinara. Ela reconhece também que, apesar de muitas pessoas temerem retornar às aulas 1831 
presenciais por fazerem parte do grupo de risco, muitas outras, saudáveis, também correm o 1832 
risco de sofrerem com a doença, sendo portanto contrária ao retorno neste momento. 1833 

 1834 
(25), estudante da EJA e trabalhadora da área da saúde, indica que enquanto muitas pessoas 1835 
diminuíram sua carga de trabalho durante a pandemia, no seu caso, ela passou a trabalhar 1836 
ainda mais, devido às exigências do hospital onde trabalha. Ela já testou negativo para a 1837 
doença, mas reconhece que apesar de ter familiaridade com os cuidados ligados à higiene 1838 
pessoal, há outras pessoas na sua escola que podem não ter. Entende também que há 1839 
pessoas com perdas familiares que se afastariam da escola por terem medo das unidades 1840 
neste momento. Falando sobre sua opinião pessoal, ela indica que gostaria que as aulas 1841 



retornassem presencialmente, mas acredita que tudo ficaria muito corrido considerando as 1842 
aulas, as provas, mesmo que impressas. Ela acharia interessante que as atividades fossem 1843 
retomadas mas acredita que a maioria dos estudantes acabaria não indo. Valoriza também a 1844 
entrega dos chips 4G, indicando que o seu acabou sendo também útil para sua própria vida 1845 
pessoal. Defende que vai de cada um se interessar e correr atrás ou não das atividades 1846 
virtuais, do mesmo modo que os indivíduos se interessam por outros conteúdos na internet: 1847 
por que não os conteúdos das escolas? Considera que este tem sido um bom momento para 1848 
aprender alguns conteúdos, curiosidades, assuntos ligados às ciências, mas não tanto para 1849 
aprender matemática, que depende de maior apoio dos professores. 1850 

 1851 
(26), estudante da EJA, acredita que as aulas presenciais não deveriam retornar. Ela tem 1852 
dificuldade com a aprendizagem utilizando a tela do celular, que é pequena e cansa sua 1853 
visão. De todo modo, agradece o empenho dos professores, os quais valoriza.  1854 

 1855 
(27), estudante da EJA, acredita que não é o momento de voltarem as aulas presenciais. 1856 
Indica que sua prima faleceu de Covid, apesar de saudável e forte. Defende que não é o 1857 
momento das aulas estarem voltando. Se coloca revoltado ao ver lugares como bares 1858 
abertos, bailes funk com aglomerações e entende que se o Brasil não se ajudar, ninguém irá 1859 
fazê-lo por nós.  1860 

 1861 
(28), estudante da EJA no Espaço Concórdia, acredita que não deveriam ser retomadas as 1862 
aulas presenciais. Ela é do grupo de risco, e apesar de morar perto da escola, têm colegas 1863 
que precisam pegar ônibus para se deslocar. Acredita que não vale o risco retomar as aulas 1864 
presenciais em 2020. Entende que os conteúdos deveriam ser valorizados e os estudantes 1865 
deveriam ser aprovados para o ano seguinte. Ela tem tido bastante apoio de suas professoras 1866 
e gostaria de ser aprovada, pois tem aprendido bastante. Além disso, indica que o trabalho 1867 
exige sua diplomação, considerando, portanto, que não deveria ser impedida de obter seu 1868 
título ao final do ano. 1869 

 1870 
(29), professor da EJA, indica que a mortalidade dos indivíduos das diferentes cidades e 1871 
países é resultado das políticas públicas dos governantes. Ele recomenda, portanto, que não 1872 
se deve atribuir a responsabilidade das consequências da pandemia aos indivíduos, mas sim 1873 
ao poder público principalmente, pois este define normas de convívio e funcionamento da 1874 
economia. 1875 

 1876 
Às 20h é declarada encerrada a reunião.  1877 

 1878 


