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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA - ABRIL DE 2020 2 

Aos 25/04/2020, teve início a segunda reunião ordinária do ano do CEMC em 3 
segunda chamada às 8h40 com 19 conselheiros(as), na plataforma Google Meet. Nenhum 4 
conselheiro(a) justificou ausência. Erika começou a reunião dizendo que, apesar das nossas 5 
dificuldades com a plataforma, entende que essa é uma reunião importante, e abre espaço 6 
para os informes. Informes. Cláudio Borges aponta que foi construída uma resolução da 7 
Secretaria Municipal de Educação de Campinas durante o mês de Abril dentro do Conselho 8 
Municipal de Educação que apesar de buscar dialogar com as orientações do governo 9 
federal no contexto da pandemia. Ela tem características próprias que visam evitar o uso da 10 
tecnologia como única alternativa de ensino, o que excluiria diversos estudantes e limita a 11 
jornada máxima a ser cumprida à distância num total de 15% da carga horária escolar. Os 12 
representantes do Conselho das Escolas que fizeram parte da comissão buscaram evitar a 13 
instituição da Educação à Distância como prática na Rede Municipal de Ensino. Cláudio 14 
apresenta que têm acontecido diálogos dentro da comissão que foi instituída no Conselho 15 
de Educação na primeira semana de Março de 2020 tendo em vista o debate sobre a 16 
criação de escolas municipais militarizadas. Apesar do Ministério da Educação ter 17 
anunciado a anulação da militarização em Campinas, devido à liminar judicial após inquérito 18 
do MP, o Prefeito de Campinas se pronunciou alegando que ainda possui interesse de criar 19 
uma escola militar na cidade, seja recorrendo à decisão judicial, seja construindo uma nova 20 
unidade no terreno do exército. Pauta: Educação na rede municipal de Campinas no 21 
contexto da pandemia Percursos e ações. Regina Faveri aponta que os supervisores das 22 
empresas de limpeza escolar não têm fornecido equipamentos de proteção individual (EPIs) 23 
aos trabalhadores que têm ido às unidades no período do isolamento social. Erika indica 24 
que tem sido muito procurada pelas famílias, as quais estão preocupadas com a não 25 
entrega dos tablets. Os responsáveis se preocupam se a falta de acesso à plataforma 26 
Google Sala de Aula pode afetar seu acesso ao Bolsa Família. Os questionamentos são 27 
mais frequentes ainda em relação à possibilidade de terem acesso a cestas básicas. Aimar 28 
expressa algumas das angústias dos profissionais da rede municipal, que apesar de não 29 
estarem acostumados à rotina intensa dos encontros virtuais têm se dedicado para produzir 30 
um trabalho de qualidade à população. Dentro desse contexto, foi desmotivador saber que 31 
os estudantes não receberão os tablets que haviam sido prometidos em reuniões internas 32 
com os especialistas da rede. Ela entende que seria importante que a secretaria de 33 
educação sinalizasse, de forma oficial ao Conselho das Escolas qual foi a motivação da não 34 
entrega desses dispositivos. Também entende que a secretaria deveria apontar que os 35 
diversos trabalhadores das escolas terão seus cargos mantidos. Mariana Roveroni aponta 36 
que na sua unidade de ensino tem havido um trabalho importante de entrega de alimentos 37 
às famílias, e que a informação de que os tablets não serão entregues compromete todo o 38 
trabalho que os professores e profissionais das escolas vinham construindo no último mês. 39 
A possibilidade de apenas parte dos estudantes terem acesso às atividades virtuais pode 40 
aprofundar a desigualdade entre os alunos da rede. Muriel Benatti se preocupa com o 41 
desconforto que a Secretaria de Educação criou para os profissionais da rede. Os gestores 42 
têm enfrentado dilemas com sua própria saúde mental devido às exigências intensas que 43 
lhes são postas neste momento. Ela gostaria que a secretaria de educação fosse mais 44 
comprometida com as propostas que faz, principalmente num período sensível como este. 45 
Maria de Lourdes aponta que as professoras têm criado, dentro da recomendação da 46 
própria secretaria de educação, redes de contato com os alunos em whatsapp, facebook, 47 
entre outros. A educação infantil aparentemente será afetada após a pandemia com 48 
reposições, pois as falas do núcleo regional norte aponta que as profissionais não têm 49 
cumprido carga horária para além do TDC. Marina Kawanishi diz que na região onde sua 50 
escola se situa a comunidade escolar não tem feito o isolamento social. Algumas turmas 51 
têm interagido pouco com a plataforma do Google Sala de Aula e a responsabilidade de 52 
interação via Whatsapp tem sido a mais eficaz, mas a equipe gestora tem se 53 
sobrecarregado. Eles dividirão essa responsabilidade entre os professores também. Apesar 54 
de tudo que tem sido feito, ainda fica a sensação de que é pouco. Camila Borges indica que 55 
apesar de louváveis, as tentativas das unidades de minimizarem os impactos da pandemia 56 
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sobre a aprendizagem das crianças são insuficientes e descentralizadas, pouco eficazes. 57 
Nos faltam condições adequadas de trabalho. Erika diz que não chegam informações 58 
adequadas aos familiares que às vezes chegam aos profissionais da SME. Aimar se frustra 59 
com a falta de fôlego neste momento mas que Campinas deveria liderar um movimento de 60 
reorganização do ano escolar visando integrar 2020 e 2021 preservando as férias dos 61 
profissionais em Janeiro. Diversos profissionais apontam urgência no tratamento com a 62 
educação infantil. Foi aventada a possibilidade de criarmos uma comissão do Conselho das 63 
Escolas tendo em vista o estudo dessa união entre o ano letivo atual e o subsequente 64 
buscando preservar a qualidade da educação, mas sabendo que a decisão final caberia à 65 
SME. Por unanimidade foram votadas três propostas: 1) Que criemos uma comissão para 66 
estudar uma proposta de ano letivo unindo 2020 e 2021, e que os interessados se 67 
organizem para isso; 2) Que a Secretaria de Educação se posicione em relação à garantia 68 
de EPIs aos funcionários terceirizados bem como a manutenção do seu contrato de 69 
trabalho, também são necessárias condições materiais para implementação da resolução 70 
2/2020, conforme está disposto na resolução do CME; 3) Solicitamos que o Departamento 71 
Pedagógico (DEPE) esclareça os motivos pelos quais os professores de educação infantil e 72 
agentes estão cumprindo somente sua jornada de reuniões coletivas semanais (Trabalho 73 
Docente Coletivo - TDC e Hora de Formação dos Agentes de Educação Infantil e dos 74 
Monitores Infantojuvenis I -  HFAM), e não sua jornada integral de trabalho. Em que tempo 75 
da jornada farão o contato com as famílias? Os vencimentos devem ser mantidos e 76 
computados em sua integralidade, assim como para os demais profissionais da educação. 77 
Distribuição da alimentação escolar. As gestoras presentes na reunião expressaram o 78 
desconforto ético de precisar escolher quem são os estudantes e as famílias mais 79 
necessitados para receberem o auxílio alimentar. O conselheiro Airton aponta que na terça-80 
feira haverá reunião do conselho de alimentação escolar, e as demandas realizadas na 81 
presente conferência serão levados a esse próximo encontro. 4) Defende-se a 82 
universalização da alimentação escolar a todos os alunos da rede municipal, não como um 83 
ato de solidariedade mas como a garantia de um direito essencial dos estudantes. 5) Exige-84 
se que nenhum NAED atue de modo a coibir as iniciativas, campanhas, ações e redes de 85 
apoio intersetoriais visando arrecadação de insumos visando a proteção social das 86 
comunidades escolares, sobretudo quando os profissionais desejarem fazer uso do espaço 87 
físico das escolas. 6) Criação de uma política de entrega de cartões semelhantes aos Nutrir 88 
no endereço das famílias. Isso favoreceria a economia local e facilitaria a logística de 89 
atendimento a todos os estudantes, sem a necessidade de escolha dos estudantes que 90 
merecem ou não merecem serem contemplados. Foi aventada a possibilidade de redigir 91 
algo cobrando a garantia de pagamento da jornada integral a todos os educadores. As 92 
ações de aproximação com a comunidade escolar devem ser contadas como cumprimento 93 
da carga de trabalho nesse momento. No entanto, para que essa não seja mais uma 94 
responsabilidade dos gestores das escolas, acreditamos que isso deve ser melhor 95 
conversado numa próxima reunião. Neude e Cláudio apontam que as resoluções produzidas 96 
pelo Conselho Municipal de Educação dialogam com as orientações federais mas gozam de 97 
certa autonomia também. Dá-se encerrada às 12h30 a presente reunião ordinária, lavrada a 98 
presente ata escrita por mim, Cássio Pacheco de Freitas, 2ª secretário do Conselho das 99 
Escolas Municipais de Campinas.  100 


