
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2020 2 

Aos três de outubro de dois mil e vinte (03/10/2020), teve início a 3ª reunião extraordinária do Conselho 3 
das Escolas Municipais de Campinas, primeira chamada às 08h30, segunda chamada às 8h40 com 13 4 
conselheiros via Google Meet. Justificaram ausência na reunião Cláudio Borges, Maria de Lourdes, 5 
Fabiana, Muriel, Neila e Joice. Para dar início ao diálogo, Erika indicou que convidou representantes dos 6 
conselhos tutelares, do ministério público, da comissão de esporte e educação da câmara dos vereadores, 7 
do conselho de segurança alimentar e do conselho de saúde. Apontou também que o conselho foi 8 
contatado por pais da rede municipal para que realizássemos uma reunião que permitisse o diálogo entre 9 
responsáveis por estudantes dos quintos anos no intuito de conversar sobre alternativas pedagógicas que 10 
possam diminuir o dano a aprendizagem que estes estudantes terão em função do isolamento social. A 11 
reunião ocorrerá na terça-feira, 06 de Outubro, às 19h neste mesmo link. O conselho também recebeu 12 
uma carta contra o retorno presencial das aulas na CEPROCAMP, a qual foi compartilhada no nosso 13 
grupo de whatsapp. Recebemos também um convite do Conselho da Criança e do Adolescente para um 14 
ciclo de atividades formativas. Por fim, foi informado que a Executiva do Conselho conversou com 15 
alguns representantes da Secretaria de Educação, Charles e Expedicto, a respeito da prorrogação do nosso 16 
mandato. O isolamento social da pandemia impede que façamos assembleias e eleições, de modo que, 17 
neste momento, optamos por prorrogar os mandatos até que isso seja seguro para a saúde de todos. 18 
Charles sugeriu que, além da possibilidade de prorrogar os mandatos, o próprio Conselho poderia indicar 19 
à Secretária de Educação sobre a necessidade de concretizar essa prorrogação dentro da legalidade 20 
eleitoral. Expedicto indicou que seria importante estabelecer um prazo dentro do qual uma nova eleição 21 
deveria ser realizada. Por ser uma reunião extraordinária com pauta única, Erika indicou que não poderia 22 
ser discutido o assunto naquele momento, mas que o mesmo poderia ser colocado na pauta da próxima 23 
reunião ordinária. Neudenir indicou que, na última quinta-feira (01/10), houve uma votação importante no 24 
Conselho Municipal de Educação aconselhando a criação de uma Comissão formada por Conselheiros do 25 
CME para elaborar um Protocolo de Retorno Pedagógico. Serão elas Neude, Cláudio, Sueli, Flávia e 26 
Renan. Regina Faveri indicou que o segmento dos Especialistas tem sido convocado cada vez mais a 27 
atuar presencialmente nas escolas, algo que a deixa apreensiva. Boa parte das rotinas administrativas têm 28 
cobrado presença dos gestores escolares, os quais estão esquecidos no diálogo pelo retorno presencial ou 29 
não dos estudantes, uma vez que especialistas têm cumprido grandes cargas horárias na própria escola. 30 
Erika lembrou que isso tem ocorrido também com os funcionários terceirizados. Se apresentaram Airton e 31 
Patrícia, conselheiros tutelares. Esta percebe que pode haver um aumento da demanda de vagas nas 32 
escolas e creches ano que vem tendo em vista a instabilidade econômica dos indivíduos durante o período 33 
da pandemia. Há uma preocupação para além do conteúdo das aulas, visto que a escola também 34 
desempenha um papel de escuta importante dos estudantes. Enquanto muitas famílias de estudantes mais 35 
jovens são favoráveis a manutenção do isolamento, outras, de estudantes mais velhos entendem que as 36 
escolas poderiam estar abertas uma vez que os alunos dos anos finais não praticam tanto o isolamento 37 
social. Airton, por sua vez, indica que há um levantamento de falta de vagas nas creches, o qual foi 38 
elencando em sua fala a partir das regiões da cidade: leste - 413; noroeste - 1.191; norte - 799; sudoeste - 39 
1.103 e sul - 1.720. Total: 5.226 crianças, sendo 3.033 no Agrupamento 1 e 2.193 no Agrupamento 2. Ele 40 
reconhece o comprometimento dos profissionais da educação que tentaram evitar a falta de atendimento 41 
alimentar a muitas famílias, fazendo arrecadações de cestas básicas. Acredita também que haverá um 42 
déficit de vagas bastante grande no ano seguinte, de modo que ele gostaria de ver um planejamento 43 
objetivo por parte do poder público sobre como se dará o atendimento dessa demanda. Em relação às 44 
questões ligadas à violência sofrida por jovens em suas residências durante o período do isolamento, 45 
indica que o conselho tutelar - noroeste foi pouco procurado para tentar articular a questão da defesa dos 46 
direitos da criança e do adolescente na perspectiva escolar. Entende que os docentes estão afetados 47 
psicologicamente pois o distanciamento impede que mantenham a relação afetiva com os estudantes, tão 48 
importante ao processo de ensino e aprendizagem. Ao mesmo tempo, considera que os estudantes da 49 
periferia vivem realidades muito particulares que nos impedem de julgá-los da perspectiva com a qual 50 
muitos têm feito, sobretudo na mídia, chamando-os de desinteressados pelo conhecimento. Erika elucidou 51 
os presentes sobre a composição do Conselho, lembrando que fazem parte dele mais indivíduos e não só 52 
professores, mas também responsáveis. Em seguida, Camila valorizou a realização de encontros 53 
intersetoriais por reunirem pessoas de diferentes áreas profissionais da sociedade. Neude indicou que, nas 54 
reuniões do Conselho Municipal de Educação o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente se 55 
posicionou favorável ao retorno presencial das aulas tendo em vista a redução da violência domiciliar que 56 
muitos adolescentes sofrem. Marina indica que a Secretaria de Educação deveria buscar formas de se 57 
aproximar dos Conselhos Tutelares tendo em vista a identificação destes processos de violência, pois, 58 
com o isolamento, a escola tem estado mais distante e fica difícil identificar esses processos. Airton 59 



indicou que conversava bastante com Charles quando este era o Representante Regional Noroeste, mas 60 
que com sua saída não tem ocorrido o mesmo com quem assumiu este posto. Também comentou que 61 
houve mudanças no uso do disque denúncia no início do ano, e as indicações de violência doméstica 62 
tiveram queda mas logo após algum tempo, com a quarentena, tiveram aumento. Como encaminhamento, 63 
Airton questiona qual é o planejamento do poder público para a criação de novas escolas, bem como 64 
quais foram as escolas e creches construídas nos últimos anos. Camila Borges criticou os 65 
posicionamentos da Prefeitura Municipal em relação ao atendimento dos estudantes da educação especial, 66 
estando alinhada aos retrocessos promovidos pela política nacional de educação especial, que cria classes 67 
especiais a parte das classes tradicionais, isolando e estigmatizando este público. Ela acredita que o 68 
Conselho deveria fazer um movimento de mapear e expor as demandas da Educação Especial na Rede 69 
Municipal de Educação. Mariana Roveroni acredita que deveríamos participar mais ativamente no 70 
planejamento do ano letivo na rede municipal. Ela pensa que deveriam ser construídas mais escolas para 71 
aliviar a superlotação de salas, sobretudo pensando a vinda dos estudantes das escolas privadas que 72 
deverão entrar na nossa rede. Sabendo que haverá a criação de um Comitê para a produzir protocolos 73 
pedagógicos, ela acredita que o Conselho deveria participar juntamente com este. Expedicto, em resposta 74 
à questão de Airton sobre a criação de novas escolas, indicou que será finalizada a escola do Jardim 75 
Telesp e que a construção abandonada da Andrade Neves será convertida numa creche. Charles indica 76 
que, em relação à criação de novas escolas, há uma disputa entre o governo estadual e municipal para 77 
equilibrar a demanda que cada ente deve atender. Ele alerta para a sempre presente relação entre 78 
município e estado. Neude indica que a parceria feita entre a prefeitura e o estado, na qual o sistema de 79 
vagas e matrículas se submete ao estado, foi um acordo consciente. Isso tem dificultado ações autônomas 80 
por parte da prefeitura. Erika indica que, sempre que participa das reuniões de acompanhamento sobre o 81 
atendimento de vagas em creches do Ministério Público as mesmas escolas são apresentadas e nunca 82 
ficam prontas. Patrícia reconhece que escolhas políticas ao longo dos anos foram levando a situação para 83 
esse ponto insustentável. Ela entende que é muito importante a aproximação dos conselhos tutelares com 84 
as comunidades escolares para dialogar. Charles indicou que, alguns empreendimentos imobiliários, 85 
como contrapartida, precisam construir escolas próximos aos edifícios. Neude indica que o gasto com os 86 
funcionários públicos é inferior ao que poderia ser gasto, o que dificulta a contratação de profissionais 87 
que poderiam atender novas escolas. Os participantes concordam com a importância da realização de 88 
outras reuniões como esta, sendo possível inclusive uma política formal de organização em rede dos 89 
profissionais. 90 
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Dá-se encerrada às 12h00m a presente reunião extraordinária, lavrada a presente ata escrita por mim, 107 
Cássio Pacheco de Freitas, 2º secretário do Conselho das Escolas Municipais de Campinas. 108 


