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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA SETEMBRO DE 2019 2 

Aos vinte e um de setembro de dois mil e dezenove (21/09/2019), teve início a terceira 3 

reunião extraordinária do Conselho das Escolas Municipais de Campinas, primeira chamada 4 

às 08h, segunda chamada às 08:21h com 21 conselheiros, no Núcleo de Ação Educativa 5 

Descentralizada (NAED) Leste, localizado na Rua Padre Domingos Giovanini, 276 – Parque 6 

Taquaral, Campinas/SP. Iniciou-se com a palavra da presidente do conselho Erika, solicitando 7 

breve apresentação dos presentes e anunciando que a reunião seria gravada para posterior 8 

transcrição. Justificaram ausência na reunião Airton Manoel dos Santos, Neila Silva 9 

Figueiredo Gomes, Márcia Cristina Guimarães Ferreira, Bruna Calux, Muriel da Silva 10 

Benatti, Maria Sandra Silva, Hamilton Lopes de Oliveira, Edina Maria de Oliveira Costa. 11 

Informes: Giselle Moraes Pinto, Ewerton e André Jorge dos Santos perderam as cadeiras no 12 

conselho por duas faltas consecutivas em reuniões ordinárias sem justificativa. Alexander 13 

Marcellus Carregosa da Silva Pitas perdeu a cadeira de conselheiro titular por cinco faltas em 14 

reuniões ordinárias e extraordinárias alternadas, sem justificativa, durante seu mandato. 15 

Camila Fernanda Diogo Garrido Pereira renunciou a cadeira de suplente do CEMC por 16 

motivos pessoais, assim sendo, ficando também vaga a cadeira de titular no Fórum Municipal 17 

de Educação. Gabriela Caldeira Aranha também renunciou a cadeira de titular deste conselho 18 

por motivos pessoais, não havendo suplentes para assumir. Com as saídas, Tadeu Archanjo, 19 

Muriel da Silva Benatti, Márcia Cristina Guimarães Ferreira e a Cláudia Mara da Silva Mata 20 

passam a ser titulares de seus respectivos segmentos neste conselho. Fomos convidados para 21 

compor mesa no debate sobre déficit de vagas na educação infantil em Campinas, em 27 de 22 

agosto de 2019, na câmara municipal, pelo vereador Pedro Tourinho, juntamente com o 23 

promotor de justiça Rodrigo Augusto de Oliveira e com a secretária Solange Pelicer, que 24 

tinha outros compromissos e não pode comparecer. Apresentamos os dados sobre matriculas 25 

ativas dos agrupamentos I, II e III, de dezembro/2018 e março/2019. Erika foi convocada para 26 

estar na reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de 05 de Setembro de 2019, 27 

houve falta de quorum, nesta reunião para os presentes foram passados os informes sobre as 28 

pré conferências de avaliação do PME pela presidente do FME Solange Pozzuto e sobre o 29 

problema da data de corte para Ensino Fundamental pelo diretor do DEPE Luiz Mariguetti, 30 

por conta da resolução do CNE/CEB nº 2, de 9 de outubro de 2018 (Art. 5º Excepcionalmente, 31 

as crianças que, até a data da publicação desta Resolução, já se encontram matriculadas e 32 

frequentando instituições educacionais de Educação Infantil (creche ou pré-escola) devem ter 33 

a sua progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja 34 

posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento 35 

sem retenção.) e da deliberação CEE 166-19 (Art. 4º - As crianças que até a data da 36 

publicação desta Deliberação, já estejam matriculadas e frequentando a Pré-Escola ou o 37 

Ensino Fundamental devem ter a sua progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que 38 

sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de 39 

continuidade e prosseguimento nos estudos.), que abrem brechas para entrada de crianças no 40 

fundamental fora da data de corte de 31 de março de 2020 e os problemas que acarreta para o 41 

planejamento. Pautas: 1. Eleição para cadeira de titular no Fórum Municipal de Educação. 2. 42 

Avaliação e encaminhamentos baseado nas apresentações do Departamento Pedagógico. 3. 43 

Elaboração do Curso de formação para conselheiros escolares. 4.  Participação do CEMC no 44 

Planejamento de Vagas em 2020. 1. Eleição para cadeira de titular no Fórum Municipal 45 

de Educação. Cássio Pacheco foi eleito por unanimidade para a representação do CEMC no 46 
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FME. Camila Borges fica como suplente, uma vez que não acha justo com seus estudantes 47 

deixá-los sem assistência para estar presente nas reuniões do Fórum. Solicitação de Claudio 48 

Borges para inversão da ordem dos itens na pauta. 4. Participação do CEMC no 49 

Planejamento de Vagas em 2020. Os representantes da EMEF/EJA Dulce Bento Nascimento 50 

presentes na reunião apresentaram uma reclamação a respeito da falta de diálogo por parte do 51 

NAED Norte, sobretudo por parte da Representante Regional, que não se dispôs a ouví-los em 52 

relação ao planejamento para 2020. Duas salas de Educação de Jovens e Adultos serão 53 

fechadas na referida escola, apesar da comunidade escolar se colocar contrária. O Conselho 54 

desta escola demanda uma política de busca ativa por parte da SME, a realização de um censo 55 

escolar que verifique a efetiva demanda da população com baixa escolaridade, um formato de 56 

curso que seja mais adequado e flexibilizado às condições de vida desses alunos. Um 57 

documento formal foi escrito pelo Conselho da EMEF Dulce Bento (entregue também ao 58 

CEMC e em anexo ao final desta ata) e apresenta todas as demandas, mas não teve qualquer 59 

aceitação por parte da SME para o diálogo. O fechamento de salas coloca a escola sob o risco 60 

de ter que obrigar seus professores a complementarem sua carga horária em outros lugares e, 61 

havendo uma demanda manifesta após o término do planejamento, pode ser que abram uma 62 

nova sala com outros professores que não poderão estabelecer vínculo com a UE. Questionou-63 

se sobre a efetiva participação do Conselho das Escolas Municipais de Campinas (CEMC) no 64 

planejamento escolar para além da escuta passiva dos dados da SME. Quando a Secretaria de 65 

Educação irá, de fato, ouvir as solicitações dos Conselhos de Escola? Foi sugerida a 66 

elaboração de um documento por parte do CEMC que contivesse as demandas não só da 67 

EMEF Dulce Bento como também a solicitação de outros dados de planejamento para 2020, 68 

relativos também à educação infantil e seus agrupamentos mistos, à municipalização da 69 

educação básica, a educação especial, a educação integral e o déficit no quadro de 70 

funcionários na educação. Entendeu-se que o convite endereçado à presidente do CEMC para 71 

o último Conselho Municipal de Educação foi equivocado, devendo o mesmo ser endereçado 72 

ao e-mail do CEMC. A individualização das lutas e a manifestação de problemas pontuais 73 

enfraquece o diálogo coletivo. Sugeriu-se a formalização de perguntas para que a SME as 74 

responda até a reunião ordinária de 19 de outubro do CEMC, pensando que o estatuto do 75 

nosso conselho nos permite estabelecer critérios para a abertura e o fechamento de salas na 76 

rede. Especificamente sobre a questão da EMEF/EJA Dulce Bento Nascimento, foi redigido o 77 

seguinte requerimento: “O Conselho das Escolas Municipais de Campinas, em reunião 78 

extraordinária realizada no dia 21/09/2019, deliberou, por unanimidade, pela indicação da 79 

permanência das quatro salas do curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da EMEF 80 

Profa. Dulce Bento Nascimento, para o ano de 2020. Acolhemos a demanda apresentada em 81 

documento do Conselho de Escola da referida unidade, baseados na Lei 7.145 de 03/09/1992 82 

que institui o Conselho das Escolas, particularmente, no que se refere as proposições dos 83 

seguintes artigos: - Art. 3°, dos objetivos: (IX - garantir meios a que seja assegurado aos 84 

jovens maiores de quatorze anos o direito à alfabetização e pós-alfabetização) - Art. 7°, das 85 

atribuições: (VIII- Elaborar critérios que devam ser seguidos quanto ao aumento ou à 86 

redução do número de classes nas unidades e ao número de alunos nas classes). Dessa forma 87 

solicitamos a alteração do pré-planejamento que resultou na notificação a comunidade escolar  88 

acerca da aglutinação de salas do curso de EJA para o próximo ano, a despeito de 89 

posicionamento contrário do Conselho de Escola da unidade. Após convite da escola, não 90 

houve interesse de diálogo por parte da Representante Regional do NAED Norte (Sra. Gisele 91 

Marchi), ignorando a representatividade e a relevância das decisões tomadas no Conselho da 92 

UE em questão. É necessário, portanto, que a escola tenha sua decisão respeitada de manter as 93 

quatro salas para 2020 e que a SME desenvolva iniciativas para mobilizar a demanda da 94 
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população de Barão Geraldo com baixa escolaridade, através da realização de censo escolar, 95 

busca ativa e chamadas públicas na grande mídia.” 2. Avaliação e encaminhamentos 96 

baseado nas apresentações do Departamento Pedagógico. Foi mencionado o desrespeito 97 

pela não consideração dos professores nas decisões relativas à educação integral e à Educação 98 

de Jovens e Adultos. Ambas tiveram relatórios redigidos visando sua regulamentação e 99 

alteração nos tempos pedagógicos que precarizam o trabalho docente e põe em risco prejuízo 100 

à aprendizagem dos estudantes. Os professores desejam participar da Comissão de Discussão 101 

dos assuntos ligados à Educação Integral e também da Educação de Jovens e Adultos. 102 

Também foi lida os encaminhamentos da Educação Especial pontuando como os(as) 103 

educadores(as) têm se sentido deixados de lado pela SME, e as políticas voltadas a esse 104 

público não se concretizam. Após acordo coletivo, as perguntas formalizadas a serem 105 

encaminhadas ficaram da seguinte forma: 106 

1) Municipalização da Educação Básica 107 

a) O Conselho solicita informações concretas sobre o processo de municipalização da 108 
educação básica. Há acordos em andamento entre prefeitura e estado nesse sentido? 109 
Documentos foram assinados? 110 

2) Educação Infantil 111 

a) Como é feito o planejamento, por região, da abertura e fechamento de salas tendo em 112 
vista o déficit de vagas para as crianças de 0 a 4 anos, nos agrupamentos I e II? 113 

b) Qual é a previsão para o aumento da oferta de vagas por agrupamento e região?  114 

3) Educação Fundamental 115 

a) Na educação fundamental percebe-se progressão de estudantes não alfabetizados do 116 

Ciclo 2 para o Ciclo 3. Apesar de desacordo expresso nos Conselhos de Escola e 117 

Ciclo, as supervisões dos NAED pressionam as comunidades escolares para 118 

aprovarem os estudantes. Qual é a posição da SME com relação à retenção dos 119 
alunos? Há uma orientação aos NAED para que não se retenha os estudantes tendo em 120 

vista a elevação do IDEB? 121 

4) Educação de Jovens e Adultos (EJA) 122 

a) Quais as UEs que terão aumento de salas de EJA? 123 

b) Quais UEs terão aglutinações em salas multisseriadas e em quais termos? 124 

c) Quais UEs terão ampliação de salas? 125 

d) Há UEs que indicam fila de espera ou procura maior que a oferta de vagas atuais? Se 126 
sim, quais os procedimentos de cadastro para atendimento futuro dessa demanda? 127 

e) Quais ações de chamamento estão sendo pensadas para 2020? Quais os custos delas? 128 

f) Quais mídias estão sendo pensadas para a divulgação? Há algum estudo sobre impacto 129 
de mensagens institucionais de divulgação utilizando SMS, carnê de IPTU, contas da 130 
SANASA e da CPFL? 131 

g) Existem dados de escolaridade consolidados num censo ou instrumento equivalente? 132 
Esses dados são públicos? Quais as ações que estão sendo feitas a partir da obtenção 133 
deles, caso existam ou, na inexistência, qual o cronograma para sua eventual 134 
execução? 135 

h) A política de fechamento/abertura de salas foi alinhadas junto aos Conselhos de 136 
Escola? Quais UEs indicaram fechamento/ampliação e seu indicativo não foi 137 
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respeitado e quais ele foi acatado? No caso de o indicativo da UE não ter sido acatado, 138 
caso a caso, quais os motivos que a SME, por meio de seus órgãos adotou? 139 

i) As UEs que tiveram seu indicativo negado puderam ter espaços de recurso e de 140 
apelação junto aos NAEDs? Caso contrário, enumerar os argumentos apresentados em 141 
cada caso de negativa. 142 

j) Quais os dados utilizados para o fechamento de salas? A série histórica foi observada 143 

a partir de que ano? Foi levado em conta apenas matriculados ou também de evasão e 144 
retenção? 145 

k) No caso de UEs com supressão de salas, haverá transporte complementar para o 146 
atendimento da população que foi afetada? Se sim, quais as linhas estão sendo 147 
pensadas? 148 

l) Qual o atual cronograma para a instalação de Centros de EJA? Quais os locais em 149 
estudo para a implementação? 150 

5) Educação especial 151 

a) Quantos educadores de apoio por Unidade Educacional em 2019? 152 

b) Quantos educadores de apoio por medida judicial? 153 

c) Quantos educadores de apoio previstos para 2020?  154 

6) Educação integral 155 

a) As escolas de educação integral não obtiveram resposta após reunião com a SME 156 
quando expressaram seu desacordo com as propostas contidas no relatório final da 157 

Comissão de Educação Integral de 31/07/2019. O CEMC solicita que a SME responda 158 
ao protocolo 19/10/19255 de 06 de Agosto de 2019. 159 

b) Solicita-se esclarecimentos sobre os critérios de composição do grupo instituído pela 160 

Portaria SME nº79 em 12 de Setembro de 2019 e quais os impactos das deliberações 161 

desse grupo tendo em vista a atribuição de aulas e também do relatório final citado em 162 
(VII). 163 

c) Solicita-se a ampliação do tempo de discussão com efetiva participação dos sujeitos da 164 
escola na elaboração das diretrizes. 165 

7) Déficit de funcionários 166 

a) Qual é o quadro completo de funcionários em toda a rede municipal de educação? 167 

3. Elaboração do Curso de formação para conselheiros escolares. Optou-se por não 168 
discutir o curso de formação na ausência do Supervisor Airton. Dá-se encerrada às 11:00 h a 169 
presente reunião ordinária, lavrada a presente ata escrita por mim, Cássio Pacheco de Freitas, 170 
1ª secretário do Conselho das Escolas Municipais de Campinas. 171 


