
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DE 2020 2 

Aos 06/02/2021, teve início a 1ª reunião ordinária do CEMC, primeira chamada às 08h30, segunda 3 
chamada às 08h40 com 17 conselheiros via Google Meet (https://meet.google.com/uqm-bews-jsn). 4 
Justificaram ausência na reunião Ana Carla Nicoluci Bohn. Presentes: Adriana Persiani; Adriano Longhi 5 
Coutinho; Aimar Shimabukuro; Aline Goulart; Aline Marialva; Ana Carolina Araujo; Ana Sayuri 6 
Cândido; Andreia Cristina Gonçalves; Arthur Lima dos Santos;  Bruna Calux; Camila Borges; Camila de 7 
Lima David; Cássio Pacheco de Freitas; Charles Duraes Leite; Cláudio Borges; Danielle Fernanda Costa; 8 
Edna Andrade; Egmar Almeida Santos; Eliane Duenha; Elisângela Silveira; Erika Mayumi Cândido; 9 
Expedicto Junior; Fabiana Adala Moreto; Fernanda de Brito Lebre; Gabriela Chiarelli; Grazielle Kathleen 10 
Tavares; Hannah Feitosa Teixeira; Jóice Segatti; Jose Carlos Mariano; Kátia Mota; Laís Castro; Lúcia 11 
Helena Aires Toledo; Luciano Carlos Pereira; Maria de Lourdes Gomes; Maria Fernanda Luiz; Maria 12 
Fernanda Pereira; Mariana Roveroni; Marina Kawanishi; Marta Iris; Nara Devi Dasi Almeida; Renato 13 
Ramos Barbosa; Carlos Siqueira; Raquel Guzzo; Regina Albino; Regina Carvalho Calvo; Rose Salatine; 14 
Stela Cezare; Tamires Dorneles; Tatiane Marin; Vera Lucia Picolo. Informes: Erika traz a resposta ao 15 
convite ao secretário municipal de educação, carta de renúncia da conselheira Muriel, comunicando 16 
também ao Conselho a perda de vínculo com o conselho escolar da Joice Segatti, aposentadoria do 17 
Neudemir. Cláudio indica que não ocorreu a reunião do Conselho Municipal de Educação na última 18 
quinta-feira (04/02) por falta de quórum. Cássio aponta que na última reunião do Fórum Municipal de 19 
Educação (04/02), ao ser indagado sobre a posição deste conselho em relação a volta às aulas presenciais 20 
sem a vacinação dos profissionais da educação, ele não soube se posicionar e preferiu esperar esta 21 
reunião, para então saber a opinião dos conselheiros. Carlos Siqueira, da Comissão de Educação da 22 
Câmara dos Vereadores, indica que haverá um debate com a Comissão de Direitos Humanos no dia 22/02 23 
das 09 às 11h, abrindo o convite a todos. Pautas: 1. Comissão eleitoral: Charles Durães aponta que, ao 24 
longo de 2020, acordou-se pela manutenção da atual gestão, que ao invés de ser findada e uma nova 25 
diretoria ser eleita, foi prorrogada devido às questões que nos limitavam naquele momento. Charles e 26 
Expedicto continuam como representantes da SME por enquanto, mas em meio ao processo eleitoral, 27 
enquanto interlocutores do Secretário, pode ser que eles sejam substituídos. Expedicto acrescenta que a 28 
comunicação no último período teve ruídos uma vez que nem sempre era possível formalizar respostas 29 
por escrito, pela via protocolar, e isso criou impasses entre o conselho e a SME. Com relação à 30 
quantidade de pessoas necessárias para compor essa comissão eleitoral e suas funções, Erika disse que, 31 
nesse momento, é preciso conversar melhor dentro da comissão, pois as funções e sujeitos deverão 32 
elaborar uma proposta nova, distinta da eleição anterior, que ocorreu de modo presencial antes da 33 
pandemia. Os voluntários que se dispuseram a compor a comissão eleitoral são: Maria de Lourdes 34 
Gomes; Cássio Pacheco; Expedicto Júnior e Charles Duraes (se revezando como representantes da SME); 35 
Bruna Calux; Camila Borges. Será feita uma tentativa de respeitar a proporção dos diversos segmentos 36 
que constituem o Conselho na constituição dessa comissão. 2. Retorno presencial às escolas: Aimar 37 
indica que tem se frustrado bastante com as ações não dialogadas da SME que, por muitas vezes, deixam 38 
de zelar pela qualidade que a rede já conquistou e ainda pretende buscar, entendendo inclusive, que o 39 
Professor Tadeu Jorge concordaria com nossas colocações. Ela acredita que faltou tempo de planejamento 40 
para as unidades se organizarem para este ano letivo. Lourdinha indica que o retorno presencial, quando 41 
se der, não deve ocorrer sem distanciamento, mas que conte também com o afeto, que é típico de nossa 42 
profissão. Devemos ter todos os equipamentos de proteção individual necessários para receber nossos 43 
alunos quando este retorno se der. Ainda aponta que nossas comunidades escolares não são homogêneas, 44 
mas que são compostas de toda sorte de indivíduos, algo que nos reveste de uma responsabilidade grande 45 
para poder dialogar com essas comunidades. Charles diz que temos que tomar cuidado para não assumir 46 
uma visão classista e totalitária sobre a comunidade escolar, uma vez que é fundamental incorporarmos 47 
opiniões divergentes em nossos diálogos. Camila Borges indica que foi complicado o processo de diálogo 48 
entre a SME e os trabalhadores da educação no último ano, uma vez que muitas informações vinham a 49 
público em lives e não em encontros dialógicos com os educadores. Ressalta que devemos ofertar 50 
condições materiais aos estudantes e nos questionar quais são as condições mínimas que as escolas 51 



necessitam para que não fiquemos, ao longo do ano, corrigindo falhas que poderiam ter sido evitadas com 52 
um planejamento que tivesse seu tempo respeitado. Erika Mayumi indica que as famílias desejam o 53 
retorno presencial dos estudantes às escolas, pois se sentiram abandonadas pelas escolas no último ano. 54 
As condições de acesso virtuais, a falta de convivência, a frieza transmitida pela plataforma, tudo isso faz 55 
com que as famílias prefiram que se corra o risco do retorno presencial a repetir os problemas do ano 56 
passado. Apesar de não desejar o retorno presencial em março, Erika entende que o movimento das 57 
famílias é diferente daquele que víamos em setembro, quando ainda não queriam o retorno presencial às 58 
escolas. Sente, inclusive, que os profissionais da educação, em diversos momentos, silenciam aqueles que 59 
têm opiniões divergentes da maioria, e este é um momento em que deveríamos nos unir, e não nos colocar 60 
uns contra os outros. Fernanda Brito se questiona sobre a efetividade do ensino remoto, sobretudo à 61 
Educação Infantil, cujos pilares básicos repousam sobre a afetividade, o toque, o contato. Ela se preocupa 62 
muito com os processos de violência doméstica pelos quais os estudantes têm passado, com a insegurança 63 
alimentar das famílias, com a fragilidade dos protocolos focados sobre as crianças. O pedagógico não 64 
deveria ser o foco neste instante, uma vez que há questões mais urgentes ligadas à vida, saúde e bem estar 65 
das comunidades escolares. José Carlos mariano questiona sobre o tempo curto que os gestores escolares 66 
tiveram para elaborar o Plano de Retorno às aulas presenciais e indica que as escolas precisam estar 67 
atentas para o respeito à gestão democrática nas reuniões de Conselhos de Escola neste início de ano, para 68 
evitar que certos presidentes dos conselhos votem seus pontos de vista sem ouvir as opiniões diversas das 69 
comunidades escolares também. Marina Kawanishi indica que, no último ano, o Conselho das Escolas 70 
propôs diversas orientações, a serem mediadas pela SME, mas poucas delas tiveram consequências 71 
objetivas. Se a Secretaria de Educação pretende responder oficialmente às demandas deste Conselho, que 72 
ela o faça com maior prestatividade. Às vezes, temos a impressão de que as famílias enviarão os filhos à 73 
escola, mas sem um levantamento preciso ficamos sem saber. Aimar Shimabukuro protesta contra a falta 74 
de tempo para planejamento nas unidades escolares, e propõe que seja votada uma proposta de convocar o 75 
Secretário de Educação a uma reunião extraordinária voltada ao diálogo deste Conselho com o mesmo. 76 
Charles Duraes defende que o Conselho de Escola deve ser protegido como um espaço profícuo de 77 
diálogo. Camila Borges concorda com Aimar, entendendo que este Conselho deva produzir ou reafirmar 78 
os mecanismos dos quais já dispomos para dialogar com as comunidades escolares. Fernanda Lebre 79 
relembra que, há tempos, vem defendendo que os profissionais da educação devam atuar como 80 
multiplicadores da proteção da saúde bucal dos estudantes, uma vez que muitos, estando longe das 81 
escolas, não têm sido atendidos pela política odontológica do município. Sandra Fachineti protesta contra 82 
a promoção automática de estudantes da Educação de Jovens e Adultos, muitos dos quais não queriam 83 
que isso acontecesse. Ela acredita que este conselho deva ser mais divulgado. Por fim, indica que os 84 
gestores escolares viveram muita ansiedade no último ano com os anúncios de retorno presencial às 85 
escolas ou não. Renato Nucci reafirma a importância dos Conselhos de Escola, e a necessidade de 86 
defendermos a gestão democrática. Aimar reafirma aquilo que já disse anteriormente. Fabiana Souza 87 
protesta contra o retorno presencial dos profissionais portadores de comorbidades. Cássio coloca em 88 
votação a proposta de Aimar, para marcar uma reunião extraordinária a depender da disponibilidade do 89 
Secretário de Educação. Com 12 votos favoráveis e 4 abstenções, a proposta foi aprovada. Aimar, então, 90 
indica outra proposta de votação relativa à solicitação de ampliação dos tempos de planejamento nas 91 
equipes das escolas e discussão com os estudantes e comunidade escolar sobre abertura ou não das 92 
escolas para o retorno presencial. Todas essas questões seriam colocadas num documento, a ser escrito 93 
por Aimar Shimabukuro e Cláudio Borges, a ser protocolado na Prefeitura de Campinas. Foram 94 
favoráveis à segunda proposta 11 pessoas, havendo 5 abstenções. O prazo para a escrita do documento é 95 
até 13/02. Aimar indica que deveríamos conversar nos minutos finais da reunião sobre um 96 
posicionamento a respeito do retorno presencial apenas sob a vacinação dos profissionais das escolas. 97 
Após algumas manifestações, percebemos que não era uma questão trivial a ser votada de forma 98 
aligeirada, uma vez que há pontos complexos que merecem ser melhor debatidos. Concordamos, portanto, 99 
em discutir esse ponto numa outra reunião. Às 11h45 foi declarada encerrada a reunião. Ata lavrada por 100 
mim, Cássio Pacheco, 2º Secretário do Conselho das Escolas Municipais de Campinas. 101 


