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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE NOVEMBRO DE 2019 2 

Aos vinte e três de novembro de dois mil e dezenove (23/11/2019), teve início a 3 

quarta reunião extraordinária do Conselho das Escolas Municipais de Campinas, 4 

primeira chamada às 08h, segunda chamada às 08:30h com 23 conselheiros, no 5 

CEPROCAMP, localizado na Avenida 20 de Novembro, nº 145, Campinas/SP. 6 

Iniciou-se com a palavra Erika, anunciando que a reunião será gravada para 7 

posterior transcrição. Justificaram ausência na reunião Bruxa Calux, Muriel da Silva 8 

Benatti, Diana Julia Silveira Vignatti Gomes, Maria Sandra Silva e Hamilton Lopes de 9 

Oliveira. Informes: as conselheiras Joana D’Arc Maria da Silva e Edina Maria de 10 

Oliveira Costa perderam a cadeira de conselheiras titulares do CEMC por ausência 11 

sem justificativa em duas reuniões consecutivas. Erika apontou que houve uma 12 

reunião no Ministério Público na última segunda-feira 18/11/2019 que contou com a 13 

participação de alguns presentes que fizeram uso da palavra, entre eles Cássio, 14 

Jóice e Cláudio. Foi apontada a divergência de pontos de vista entre, de um lado, a 15 

SME não se dispor a correr o risco de abrir as salas e estas perderem seus alunos 16 

durante o ano, ficando sem estudantes e os professores continuariam recebendo 17 

seus salários normalmente, e por outro lado os docentes que defendem o direito dos 18 

estudantes manterem-se matriculados em salas, mesmo que com poucos 19 

estudantes a princípio, posteriormente seriam buscados outros alunos pela busca 20 

ativa de uma empresa contratada pela prefeitura. Joice e Cláudio apontaram que a 21 

SME fez algumas propostas sobre a reabertura de salas caso tenha matrículas, 22 

contratação da empresa para busca ativa e o promotor pediu que fosse realizada a 23 

reunião com o CEMC para que fizesse o diálogo, lembraram que a promotoria do 24 

MP entende a relevância e o papel do Conselho das Escolas Municipais de 25 

Campinas, reafirmando a importância da presente reunião. Ocorrerá um evento 26 

sobre a militarização nas escolas na FE-Unicamp em 2 de Dezembro. Henrique, 27 

assessor do mandato do Vereador Gustavo Petta trouxe novamente a questão da 28 

implantação das escolas cívico-militares, que deve ser discutida pelo CEMC e que 29 

este conselho também assine um manifesto contrário à militarização das escolas 30 

públicas de Campinas; Mariana Roveroni convidou a todos para o evento do debate 31 

público sobre educação integral. Luiz Marighetti solicitou que se registre em ata a 32 

inconsistência nos dados presentes em algumas notícias veiculadas na mídia 33 

relativas à porcentagem do número de salas fechadas na modalidade EJA no 34 

município e também no suposto aligeiramento do agendamento da presente reunião,  35 

apontando que esse encontro já havia sido marcado há alguns meses, mas que o 36 

objetivo central seria a apresentação do planejamento geral da rede municipal de 37 

educação. Em função da celeridade exigida pelo momento e pelo ministério público, 38 

optou-se por aliar a questão da EJA à apresentação do planejamento geral. Pautas: 39 

a) Reorganização/fechamento das salas de EJA. Luiz M. entende que os critérios 40 

objetivos de abertura/fechamento de salas para a EJA iniciem sua definição na 41 

presente reunião como indicado pelo Promotor Rodrigo (MP/SP). Cláudio critica o 42 

parâmetro da quantidade máxima de alunos por sala, sendo o mais usual o número 43 

de 30 estudantes, que ignora as particularidades da EJA. Ele indica que não devem 44 
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ser usados parâmetros semelhantes aos do ensino regular para a EJA. Luiz M. 45 

discorda da interpretação a partir de documentos oficiais e insiste que a definição 46 

dos critérios pode ser mais prejudicial do que benéfica. Ele entende que essa 47 

discussão do número máximo de estudantes por sala é um debate superado que 48 

ignora os alunos infrequentes/evadidos. Fernanda questiona com que antecedência 49 

será realizada a busca ativa para 2020. Luiz M. indica que deverá ser feito um 50 

chamamento público para a contratação da empresa, o que consiste num 51 

procedimento complexo, que levará tempo. Cláudia Odilon questiona como não há 52 

diálogo entre os processos de matrícula e busca ativa da FUMEC em relação aos da 53 

SME/EJA. Luiz M. distingue os mecanismos internos, entre os quais o 54 

financiamento, que cabe às duas entidades.  Aponta também que há cerca de 14 mil  55 

nomes de sujeitos alcançados pelas buscas feitas pela FUMEC que podem ser 56 

futuros estudantes da EJA. Batista indica que alguns possíveis estudantes da EJA 2 57 

já foram registrados na base de dados da FUMEC, sobretudo na região do Campo 58 

Belo. Houve também uma campanha chamada Fevereiro Violeta que buscou 59 

divulgar os processos de alfabetização de jovens e adultos. Sua fala buscou, 60 

portanto, diferenciar as campanhas de divulgação dos mecanismos profissionais de 61 

busca ativa. Erika critica a justificativa do fechamento de salas baseada unicamente 62 

pela ratificação de uma ata da Associação dos Amigos da Escola da EMEF/EJA 63 

Correa de Mello em vez do Conselho Escolar, que são coisas distintas de função e 64 

composição, com data posterior da decisão de fechamento das salas de EJA, o que 65 

evidencia questões de micropoder sensíveis que ignoram o protagonismo do 66 

Conselho de Escola e a gestão democrática, lembrando que deve-se fazer valer a lei 67 

dos Conselhos. Neudenir indica que as discussões sobre busca ativa já se 68 

estendem há anos, mas a prefeitura se restringia a entendê-la como uma 69 

propaganda nos ônibus. Ele percebe um rompimento na trajetória dos estudantes, 70 

que não têm um fluxo contínuo dentro dos processos educacionais dentro da rede 71 

municipal de educação. Batista indica que a ação da busca ativa deve ser 72 

multissetorial. Mariana percebe que a continuidade dos estudos FUMEC > EJA seja 73 

um critério dentro dos parâmetros objetivos que buscamos definir. Cláudio pensa 74 

que os problemas vividos neste momento evidenciam os dilemas que devem ser 75 

resolvidos pelos critérios. Ele critica as posturas assumidas pela SME, que ignoram 76 

a série histórica de matrículas e estudantes que concluem os estudos. Aimar 77 

lamenta o posicionamento de representantes da SME, que apesar de já terem 78 

militado e lutado pela EJA, hoje não têm acatado as indicações dos professores e 79 

gestores das escolas. Ela sente um desgaste grande ligado à necessidade 80 

constante de reafirmar o número de estudantes matriculados na EJA. Questiona por 81 

que a SME não acredita nos números fornecidos pelas escolas, mas mesmo assim 82 

ainda não fez a busca ativa. Luiz M. entende que os objetivos da reunião não estão 83 

sendo perseguidos. Indica que as falas dos presentes ignoram a importância da 84 

atribuição de jornada dos professores: o planejamento não se refere apenas a 85 

abertura ou fechamento de salas, mas também às remoções e trânsitos dos 86 

docentes. Ele aponta que o programa EJA Perto de Você tem falhas cujas soluções 87 

já foram solicitadas à IMA, empresa que gerencia a tecnologia. Também coloca que 88 

a consideração do número máximo de 30 alunos por sala tem relação com o 89 
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absenteísmo constante de mais de um terço dos estudantes que se matriculam e 90 

nunca chegam a ir à escola. Assume que o programa referido acima não foi 91 

realizado esse ano. Afirma também que não pode responder sobre a questão 92 

relativa à suposta inconsistência da ata lavrada na EMEF/EJA Correa de Mello, algo 93 

que deveria ser respondido pelo Representante Regional da unidade. Mariana Conti 94 

entende que os pontos discutidos na presente reunião deveriam preceder o 95 

fechamento das salas, e que o conflito, portanto, se torna inevitável. Ela indica um 96 

número ótimo de 15 alunos por sala, variando discretamente para mais ou para 97 

menos, mas que ele seja tomado como um parâmetro. Coloca que a série histórica e 98 

os dados dos egressos da FUMEC devem compor os elementos necessários para 99 

edificar os critérios. Será necessário um processo de revisão dos critérios após seu 100 

primeiro ano de execução. Batista aponta que na FUMEC se toma como referência o 101 

número de 15 alunos por sala como um mínimo necessário, mas que isso não é 102 

seguido de forma rígida, sendo analisado caso a caso. Cláudio valoriza o teor da 103 

discussão, e entende que os parâmetros aqui colocados servirão de base para 104 

políticas públicas futuras. Neudenir sugere um encaminhamento tendo em vista o 105 

horário (10h15) e o andamento da reunião. Ele se lembra de um documento escrito 106 

pelo grupo de formação em EJA em 2015, documento este que contém critérios que 107 

poderiam ser apreciados pelo grupo presente. Charles questiona a Luiz M. como os 108 

critérios serão aprovados ou ratificados, tanto em relação ao Ministério Público como 109 

em relação à política da rede municipal de educação. Luiz M. indica que o MP não 110 

tem o poder de regulamentar uma política, mas que ele pode encomendar/cobrar o 111 

governo, e este é quem deverá implementar a política. Ele aponta que os critérios 112 

estabelecidos na presente reunião podem não ser adotados pela SME, mas que 113 

tanto ele como Airton e Charles se comprometerão a lutar por sua aprovação nos 114 

Conselhos cabíveis. Charles reafirma essa questão, indicando que não cabe ao 115 

CEMC a aprovação da regulamentação. Mariana Conti situa essa discussão dentro 116 

da compreensão de que  o fechamento de salas pode ser judicializado pelo MP, e 117 

que a SME provavelmente deverá acatar. Airton retoma os critérios para tentar 118 

concluir a discussão que antecede a decisão pelos critérios, lembrando do 119 

protagonismo da evasão como um problema tão sério para a EJA. Harian trouxe o 120 

documento do Grupo de Estudos da EJA de 2015, (documento em anexo a ata). 121 

Jóice lembra que dentro da lei que regulamenta o Conselho das Escolas Municipais 122 

de Campinas (nº 7.145 de 3 de Setembro de 1992) entre as atribuições do CEMC 123 

estão “Art. 7º – Parágrafo VIII – Elaborar critérios que devam ser seguidos quanto ao 124 

aumento ou à redução do número de classes nas unidades e ao número de alunos 125 

nas classes”. Erika retoma a preocupação pelo horário da discussão (11h40) e 126 

indica quais são os critérios que foram sendo levantados durante a reunião para ver 127 

se algum presente discorda dos mesmos e sugere a criação de uma comissão que 128 

possa descrever melhor os critérios em paralelo até o início de Dezembro. Airton 129 

indica que há particularidades ligadas aos mecanismos de divulgação, lembrando, 130 

por exemplo, a publicidade do EJA em canteiros de obras. Cássio sugere a 131 

realização de uma reunião em cada Conselho de Escola em Agosto de 2020, bem 132 

como uma reunião de avaliação desses conselhos no Conselho das Escolas 133 

Municipais de Campinas (CEMC) em Setembro de 2020. Regina entende que deve 134 
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sim haver um trabalho paralelo de uma comissão mas que o CEMC deve ser 135 

soberano na decisão pelos critérios nesse momento, uma vez que seremos 136 

signatários desses critérios precisamos saber qual é o seu teor, Erika explica que 137 

estes critérios devem ser passados obrigatoriamente por votação na próxima 138 

reunião. Cláudio lembra que se a evasão é motivo que leva ao embate pelo 139 

fechamento de salas, que se discuta os mecanismos de combate à evasão, entre 140 

eles um funcionamento  alternativo para a modalidade, com horários mais flexíveis. 141 

Luiz M. pede a distinção entre ações que podem ser feitas pela SME e os critérios 142 

que deverão constar na resolução que regulamente a abertura e o fechamento das 143 

salas. Aimar questiona se os critérios são para 2021 ou se a presente reunião pode 144 

demandar a manutenção das salas abertas para 2020. Se dispuseram a compor 145 

uma comissão de discussão dos critérios para a abertura e o fechamento de salas: 146 

Harian Braga e Batista (participarão como assessores, por não serem conselheiros 147 

efetivos), Airton (Conselhos-SME), Cláudio Borges, Neudenir, Camila Borges, Jóice 148 

Segatti, Erika Mayumi, Mariana Roveroni e Andreia. Neude sugere que a discussão 149 

da comissão seja acrescida ao que for debatido na 6º Reunião Ordinária de 14 de 150 

Dezembro do CEMC. Airton clama pelo compromisso dos conselheiros para a 151 

reunião de Dezembro. Foram levantados alguns critérios pela abertura ou 152 

fechamento de salas na EJA que deverão ser melhor descritos pela comissão e 153 

votados na próxima reunião ordinária, entre eles: a série histórica,  o número de 154 

egressos da FUMEC, um número médio/ótimo (15) e máximo (30) de estudantes por 155 

sala; a revisão após 1 ano de execução desses critérios; a avaliação do documento 156 

do Grupo de Estudos da EJA de 2015, debate sobre planejamento de abertura e 157 

fechamento de salas passar na reunião do Conselho de Escola em cada Unidade 158 

Escolar em Agosto de 2020, e logo após envio das atas para o CEMC, que fará 159 

avaliação destes, passando em reunião ordinária em Setembro de 2020. O cadastro 160 

inter setorial deve ser uma das ações tomadas pelo grupo. Dá-se encerrada às 161 

11h10 a presente reunião ordinária, lavrada a presente ata escrita por mim, Cássio 162 

Pacheco de Freitas, 2º Secretário do Conselho das Escolas Municipais de 163 

Campinas. 164 

  165 



Página 5 de 5 
 

Indicações de Critérios do Grupo de Formação Curricular para Planejamento de 166 

Salas 2015 167 

 168 

 Fortalecer a noção de que a EJA não é uma modalidade coadjuvante, mas sim protagonis-169 

ta numa política pública ampla de educação e de direito social. Tampouco, manter uma 170 

noção limitada de suplência. 171 

 Aglutinação traz perdas pedagógicas significativas, não atendendo às especificidades dos 172 

nossos estudantes, criando empecilhos no processo qualitativo de escolarização e mesmo 173 

de permanência na unidade escolar. 174 

 Construção de uma política ampla de divulgação da Educação de Jovens e Adultos, atra-175 

vés do chamamento ativo e da garantia de vagas para a significativa demanda populacio-176 

nal ainda não atendida na cidade. 177 

 Atentar para a especificidade de matrículas da EJA, pois a modalidade não possui os 178 

mesmos tempos do calendário do ensino regular, demonstrando historicamente que há 179 

uma queda no número de matrículas do segundo semestre em relação ao primeiro. Mais 180 

ainda, um planejamento tão antecipado não contempla a procura por matrículas, que o-181 

corre no início do ano, tampouco considera a demanda da FUMEC para o 1º termo, posta 182 

apenas em dezembro. 183 

 A supressão de salas da EJA não pode ser estratégia para solucionar a insuficiência no 184 

quadro de profissionais da Educação. 185 

 O processo de planejamento da oferta de vagas na EJA deve, necessariamente, contem-186 

plar o diálogo com a comunidade escolar e seus vários atores: gestão, corpo docente e 187 

corpo discente. Não é possível que decisões que afetam a unidade escolar como um todo, 188 

e mesmo a localidade em que ela está inserida, sejam baseadas em discussões centraliza-189 

das, sem a participação coletiva. 190 

 A discussão das escolas de educação integral deve contemplar também a EJA, estando a 191 

modalidade articulada como parte do Plano Político Pedagógico da unidade. Portanto, a 192 

lógica não deve ser a exclusão da EJA da unidade, mas sim sua inclusão no conceito de 193 

Escola de Educação Integral. 194 

  Escolas que estão localizadas em regiões sem outras unidades próximas ou que possuem 195 

a característica de atendimento a uma população, geograficamente, dispersa, devem ter 196 

sua manutenção garantida com o aporte de transporte público. 197 

 Garantir que o aluno em processo, com aprovações parciais, possa continuar na unidade 198 

para cumprir a carga horária de suas disciplinas em aberto. Para tanto, é necessário man-199 

ter uma sala específica de cada termo na unidade, em cada período oferecido. 200 

 Os números de matriculados, mínimo e máximo, por sala não podem ser um reflexo dos 201 

perfis esperados no ensino regular. As diversidades e as multiplicidades pedagógicas da 202 

Educação de Jovens e Adultos não permitem apontamentos baseados em dados numéri-203 

cos não contextualizados. 204 

 É imprescindível considerar no planejamento de turmas, a sequência histórica das matrí-205 

culas nos últimos cinco anos (Quadro de Fluxo) da unidade escolar, pois essa revela a re-206 

alidade de atendimento local.   207 


