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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2019 2 

Aos catorze de dezembro de dois mil e dezenove (14/12/2019), teve início a sexta 3 

reunião ordinária do Conselho das Escolas Municipais de Campinas, primeira 4 

chamada às 08h, segunda chamada às 08:40h com 16 conselheiros, no Ceprocamp, 5 

localizado na Avenida 20 de Novembro, nº 145, Campinas/SP. Iniciou-se com a 6 

palavra Erika, anunciando que a reunião seria gravada para posterior transcrição. 7 

Justificaram ausência na reunião Fernanda de Brito Lebre, Camila Santos Borges, 8 

Marina Kawanishi, Neudenir Pereira dos Santos, Regina Faveri, Maria de Lourdes 9 

Gomes, Diana Júlia Silveira Vignatti Gomes, Patrícia Fernanda Vaz Pedroso, Jóice 10 

Danielli Segatti e Anselmo Oliveira dos Santos. Informes: Foi apontado que não vale 11 

muito a pena convocar uma nova eleição para o segmento “estudantes” neste 12 

momento, mas que reforcemos sua convocação no próximo processo eleitoral, em 13 

2020. Apontou-se também como ocorreu o último Conselho Municipal de Educação, 14 

em 05/12 bem como como se deu a última reunião do Fórum Municipal de Educação 15 

na mesma data. Lembrou-se que faltam informações mais claras sobre o processo 16 

de consulta pública e da possível implantação do Projeto das Escolas Cívico-17 

Militares na EMEF Odila Maia. Pautas: A) Critérios para planejamento de EJA→Uma 18 

comissão criada na última reunião extraordinária se reuniu e redigiu alguns critérios 19 

que orientarão a abertura e o fechamento de salas da Educação de Jovens e 20 

Adultos na rede municipal de educação. O documento, anexo à presente ata, foi 21 

aprovado pelos presentes. Sugere-se a revisão ortográfica do documento, sem 22 

modificação do seu teor, adequando sua escrita à norma culta. B) Programa Creche 23 

para Todos → Indagado sobre o Programa “Creche para Todos”, Luiz aponta que é 24 

uma medida sugerida pelo Prefeito Jonas Donizetti aprovada dentro da SME, e o 25 

que se sabe sobre o programa já consta na imprensa. Ressalta que as escolas 26 

participantes precisam ser habilitadas pela SME e que ocupam lugar temporário na 27 

trajetória educacional dos estudantes, uma vez que assim que uma creche da Rede 28 

Municipal for construída próxima à casa da criança, ela passa a ser matriculada na 29 

escola da prefeitura.  Aponta também que nas regiões onde faltam unidades 30 

educacionais municipais não há escolas particulares. Foram manifestadas diversas 31 

insatisfações entre os presentes pela implantação do programa, mas Luiz aponta 32 

que não é a pessoa mais indicada para defender o projeto. C) Planejamento de 33 

salas da rede municipal para 2020→ Luiz Marighetti, do Departamento Pedagógico 34 

da Secretaria Municipal de Educação veio responder questionamentos feitos pelo 35 

CEMC na 4ª Reunião Extraordinária de Setembro/2019. A começar pela indagação 36 

sobre uma possível municipalização do Ensino Fundamental estadual, respondeu 37 

que não há nenhum diálogo sobre isso com o Secretário de Educação do Estado de 38 

São Paulo, Rossieli Soares. Uma reunião com o mesmo foi solicitada há diversos 39 

meses, mas não se obteve respostas. Em segundo lugar, foi questionado como se 40 

dá o planejamento para abertura e fechamento de salas para a Educação Infantil. As 41 

ampliações em unidades de Educação Infantil para 2020 têm tanto itens impostos 42 

por um Termo de Ajustamento de Conduta do MP/SP como propostas próprias do 43 

DEPE. Luiz lembra que não cabe ao DEPE realizar construções e reformas, mas 44 
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apenas planejá-las. Citou, como exemplo, a CEI Matilde Azevedo onde houve 45 

reformas. Muriel reclama da celeridade do pré-planejamento, que dificulta a consulta 46 

à comunidade escolar pra conciliar as demandas da escola com as perspectivas da 47 

SME, e Luiz aponta que se esforçará para antecipar o início do planejamento para 48 

Agosto para a Educação Infantil. Também foi questionado sobre a ingerência dos 49 

gestores escolares sobre a definição de horários para o TDC em cada unidade, o 50 

que poderia exigir melhor regramento por parte da SME. Uma terceira pergunta, 51 

referente ao acompanhamento da retenção escolar ligada à progressão ou não dos 52 

estudantes para manter alto o IDEB escolar, Luiz responde que não é feito nenhum 53 

tipo de coerção das equipes gestoras por parte do DEPE ou da SME. Uma quarta 54 

pergunta, ligada à Educação Especial, referente ao número de estagiários e 55 

professores de apoio (51), bem como a quantidade de estudantes que ingressaram 56 

com processo judicial para ter educadores de apoio (3). Cláudia questiona a 57 

excessividade de adultos que limitam a socialização entre os jovens da educação 58 

especial. Luiz também indica a quantidade de professores faltantes para cada 59 

região. Atualmente, faltam 186 PEB I, 153 PEB II + III, 43 PEB IV, 38 60 

Orientadores(as) Pedagógicos(as), 13 Vice Diretores(as), 15 Diretores(as), 11 61 

Coordenadores(as) Pedagógicos(as), 7 Supervisores(as), os(as) quais deverão ser 62 

convocados(as) em concursos públicos nos próximos anos. Há também 175 cargos 63 

vagos de Agentes de Educação Infantil excetuando aqueles que estão afastados. 64 

Esses cargos vagos devem ser preenchidos num processo seletivo temporário de 1 65 

ano em breve, com 250 vagas. É provável que o concurso público para provimento 66 

de efetivos para essas vagas seja realizado em 2020. A lista completa de cargos 67 

vagos será entregue por escrito como resposta ao oficio. Por fim, Luiz protesta 68 

contra a afirmação de que o DEPE não respondeu ao protocolo que questionava 69 

sobre a composição da Comissão de definição das Diretrizes Curriculares para a 70 

Educação Integral. Houve um desencontro entre a reclamação feita no CEMC de 71 

Setembro e a resposta enviada pelo DEPE, que chegou posteriormente. Não era 72 

prerrogativa do grupo discutir questões que excedam o que está previsto na 73 

resolução que o instituiu. Se questionou muito os propósitos dessa comissão e as 74 

consequências reais de suas ações. Solicitou-se o envio para o CEMC do que foi 75 

produzido nos encontros da referida Comissão. Luiz aponta que esse documento é 76 

uma diretriz simples, teórica, que será passada às unidades de educação integral 77 

para discussão. Dá-se encerrada às 11h45 a presente reunião ordinária, lavrada a 78 

presente ata escrita por mim, Cássio Pacheco, 2º Secretário do Conselho das 79 

Escolas Municipais de Campinas.  80 
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ANEXO I: Critérios para (re)abertura de salas da EJA II 81 

1. Articulação da FUMEC com a EJAII 82 

O planejamento de salas contemplará os alunos da FUMEC considerados aptos a dar 83 

prosseguimento aos estudos na EJAII 84 

As salas da FUMEC terão EMEFs como referência, a FUMEC e a SME atuarão de forma 85 

articulada de modo a disponibilizar dados e ações que promovam a continuidade dos 86 

estudos. 87 

 88 

2. Referencial geográfico 89 

O georreferenciamento utilizado para o planejamento da EJA II terá como parâmetro as 90 

demandas concretas dos alunos tais como: local de trabalho e trajeto trabalho-moradia, 91 

dentre outros. 92 

Na ausência de oferta numa determinada região a SME disponibilizará transporte escolar 93 

para a EMEF mais próxima. No caso da oferta em escolas próximas será feita uma análise 94 

cuidadosa, com participação dos educadores e dos alunos, para se aferir a melhor forma de 95 

atendimento nas unidades. 96 

 97 

3. Atendimento das diversas regiões do Município 98 

Os núcleos de ações educativas descentralizadas – NAEDS manterão a oferta da EJA II, 99 

considerando os Distritos que os compõem, assim como as regiões de maior vulnerabilidade 100 

social dando cumprimento ao Plano Municipal de Educação. 101 

O atendimento da enorme demanda potencial implica em ampliação da oferta mediante o 102 

mapeamento da população com baixa escolaridade (através da realização de um censo e de 103 

iniciativas de busca ativa) e do uso de instrumentos efetivos de chamamento público.  104 

Será dada continuidade à política de criação de salas descentralizadas, porém mediante 105 

avaliação cuidadosa das experiências já desenvolvidas, tendo em vista sanar os inúmeros 106 

problemas pedagógicos e administrativos envolvendo a relação com a unidade centro de 107 

custo.  108 

 109 

4. Série histórica de matrículas 110 

Para efeito de manutenção das salas de EJA será considerado o quadro histórico de 111 

matrículas dos últimos cinco anos.  A tradicional queda no atendimento entre os primeiros e 112 

segundos semestres será ponderada. 113 

 114 

5. Número de matrículas 115 

O parâmetro para a abertura de novas turmas de EJA II e revisão de multisseriação 116 

considerará o número mínimo de dez (10) alunos matriculados. Tal critério será tratado em 117 

resolução SME/FUMEC em artigo específico distinto da Educação Infantil e do Ensino 118 

Fundamental Regular. 119 

A diversidade do público atendido pela EJA (relacionada à faixa etária, experiências escolares 120 

anteriores, bagagens culturais, demandas formativas, ritmos de aprendizagem) requer um 121 

acolhimento e uma dinâmica de acompanhamento que possibilite contemplar atendimento 122 

individualizado e coletivo.  123 

 124 

6. Tratamento dos dados de “evasão” 125 

Os fatores que dificultam ou impossibilitam a continuidade dos estudos por parte dos alunos 126 

e das alunas que efetivaram matrícula será foco de acompanhamento e análise permanente 127 

pela unidade educacional e pelo órgão gestor da SME para a criação e promoção de 128 
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condições para continuidade dos estudos e sua conclusão. 129 

Serão definidos procedimentos para registro dos contatos com os alunos faltosos e para 130 

flexibilização das formas de frequência no curso tendo em vista a sua permanência.  131 

Para efeito de análise do perfil de atendimento das escolas serão diferenciadas e analisadas 132 

as formas de frequência e de aproveitamento do curso contempladas nas categorias que 133 

hoje compõem o integre: “retidos” (por frequência e por conceito) e “não frequentes” 134 

(evasão). Isso porque a classificação atual e as ferramentas do sistema diluem realidades 135 

distintas e contribuem para a perda de dados importantes para o acompanhamento da 136 

trajetória escolar dos alunos da EJA.  137 

Os altos índices de “evasão” de todas as unidades da rede (e do país) serão tratados como 138 

um desafio a ser entendido e enfrentado e não simplesmente como um dado que justifique 139 

fechamento de salas.  140 

 141 

7. Diálogo com os Conselhos Escolares e com Sujeitos da Escola 142 

Anualmente o pré-planejamento das turmas de EJA II e suas demandas será realizado nas 143 

unidades educacionais de EJA da SME no mês de agosto com participação do conselho 144 

escolar da UE e apresentado para análise e para o Conselho das Escolas Municipais de 145 

Campinas no mês de setembro. 146 

A gestão democrática é exercida na escola também no planejamento de suas ações de 147 

organização do atendimento das suas demandas por meio das suas representatividades 148 

presente nos Conselhos Escolares. Sua participação e envolvimento devem ser estimulados 149 

por todos na busca de uma melhor qualidade da Educação Pública. 150 


