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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA - JULHO DE 2020 2 

Aos 25/04/2020, teve início a segunda reunião ordinária do ano do CEMC em 3 
segunda chamada às 8h40 com 17 conselheiros(as), na plataforma Google Meet. Camila 4 
Santos Borges e Fabiana Adala Moreto justificaram ausência. Presentes: Ana Sayuri 5 
Cândido, Aimar Shimabukuro, Ana Carla Nicoluci, Andreia Cristina, Beatriz Zanin, Bruna 6 
Calux, Bruna Eduarda, Carolina da Silva, Cíntia Rosana, Cássio Pacheco de Freitas, 7 
Cláudio Borges, Erika, Edna Andrade, Expedicto Júnior, Fabiana Rocha, Fernanda Lebre, 8 
Harian Braga, Henrique Brazão, Jóice Segatti, Kátia Mota, Maria Clara Sosa, Maria Helena 9 
Antonicelli, Maria de Lourdes, Mariana Roveroni, Marina Hisa, Marina Kawanishi, Marisa 10 
Gobato, Muriel da Silva, Neudenir Pereira, Patrícia Coldibelli, Regina Faveri, Laudinei da 11 
Silva (sob o nome de Sérgio Soares), Teresa Reynaldo, Vanessa Lima. Erika iniciou a 12 
reunião afirmando que a mesma seria gravada para posterior verificação de detalhes que 13 
pudessem auxiliar na redação da ata. Neude informou sobre como transcorreu a reunião do 14 
Conselho Municipal de Educação na última quinta-feira (02/07). Aimar e Fernanda fizeram 15 
perguntas que suscitaram um pequeno debate. Para poupar o tempo escasso do qual 16 
dispunha Maria Helena Antonicelli, responsável pela Coordenadoria de Nutrição, deixamos 17 
os demais informes para depois de sua fala. 1. Alimentação escolar: Antonicelli questionou 18 
se gostaríamos de um histórico de como a secretaria de educação tem lidado com a 19 
questão da alimentação e Erika a respondeu dizendo que temos acompanhado tudo de 20 
perto, não sendo necessário o histórico, poderíamos seguir para que os conselheiros lhe 21 
fizessem perguntas. Um ofício foi encaminhado na última sexta-feira (03/07) aos gestores 22 
das escolas municipais solicitando aos gestores que justificassem o acréscimo de novos 23 
nomes na lista de beneficiários das cestas básicas. Ana Carla Nicoluci questionou a 24 
motivação da redação desse ofício, ao que Maria Helena respondeu dizendo que o intuito do 25 
poder público tem sido coibir desperdícios. Além disso, existem prazos e tempos morosos 26 
entre a inclusão do nome das famílias beneficiárias e a real entrega das cestas e hortifrutis 27 
às mesmas. Expedicto Júnior complementou dizendo que o intuito dos responsáveis pela 28 
nutrição é aperfeiçoar o oferecimento desse serviço. Muriel Benatti questionou por que não 29 
são entregues cartões com crédito que permitissem às famílias irem ao mercado comprar os 30 
produtos que quisessem bem como qual a razão da entrega não ser universal a todos os 31 
estudantes. Antonicelli respondeu apontando que a entrega de produtos pré-determinados 32 
na cesta básica visa garantir que os insumos oferecidos sejam itens de primeira 33 
necessidade, evitando que os responsáveis pelos estudantes adquiram produtos não 34 
saudáveis. A resolução do FNDE, que é o órgão fornecedor da verba, não autoriza o 35 
repasse de dinheiro direto às famílias, o que também impede a entrega dos cartões de 36 
crédito. A entrega das cestas básicas tem acontecido em duas datas para evitar que os 37 
responsáveis carreguem muito peso de uma vez só para casa caso estejam se deslocando 38 
a pé (12 kg). O contingente de profissionais do CEASA que trabalham com entregas 39 
também está reduzido devido ao número de motoristas enquadrados no grupo de risco da 40 
Covid, o que dificulta logísticas maiores. Por fim, a entrega das cestas em duas datas 41 
também visa evitar aglomerações nas unidades escolares. Sobre a não universalidade da 42 
entrega das cestas, quando a Coordenadoria de Nutrição foi questionada pelo Ministério 43 
Público, respondeu dizendo que como nem todos os estudantes comem a alimentação 44 
oferecida na escola, decidiram oferecer a quem de fato precisava tendo em vista a 45 
possibilidade de não terem o recurso via FNDE para atender os estudantes no futuro 46 
quando as aulas voltarem. Nesse sentido, seria uma tentativa de preservar o recurso. Erika 47 
questionou sobre a sobrecarga vivenciada pelas gestoras escolares. Não faria mais sentido 48 
que a definição das famílias mais necessitadas fosse feita pela assistência social? Expedicto 49 
afirmou que irá conversar com os responsáveis para avaliar o que pode ser feito. Ana Carla 50 
Nicoluci questionou se as cozinheiras não podem auxiliar na entrega das cestas básicas. 51 
Em sua unidade, apenas ela tem feito a entrega. Maria Helena anotou o nome da CEI onde 52 
Nicoluci atua, afirmando que irá conversar com os responsáveis pela empresa BASE, que 53 
coordena os trabalhadores das cozinhas. Mariana Roveroni pediu que fossem criados 54 
canais de diálogo intersetoriais envolvendo a CONUTRI e as gestoras escolares pois o 55 
diálogo entre ambos tem sido frágil.  Maria Helena disponibilizou o telefone da CONUTRI 56 
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(Whatsapp: 2116-0210. Foi questionado ao Expedicto sobre o cargo que ele ocuparia no 57 
conselho, e o mesmo disse que estaria substituindo o Airton, faltando apenas que seu 58 
ingresso fosse formalizado. 2. Ações das escolas e a educação no período da 59 
pandemia: Maria de Lourdes relembrou o que tem sido feito nas unidades escolares, 60 
refletindo tanto sobre a dificuldade de entrar em contato com algumas famílias, as atividades 61 
mitigadoras e a importância de manterem vínculos afetivos seja por contação de histórias ou 62 
diálogos em grupos de whatsapp e videoconferências. Tanto na educação infantil quanto no 63 
ensino fundamental, se mostra importante estreitar laços com as famílias. Aimar aponta que 64 
as escolas têm sido importantes pilares da aproximação entre os indivíduos das 65 
comunidades. Seja na entrega de cestas básicas via prefeitura e no oferecimento de 66 
condições para ações solidárias, seja com o trabalho pedagógico, as escolas têm sido um 67 
referencial importante de vínculo com o conhecimento apesar da inexistência de contato 68 
físico interpessoal do qual os estudantes têm sentido falta. Boa parte das famílias têm 69 
aparelhos celulares, mas não computadores. Tais dispositivos têm sido compartilhado entre 70 
os irmãos cujos responsáveis, muitas vezes, precisam do celular para seu ofício, estando o 71 
mesmo disponível apenas no período em que não estão trabalhando. Professores têm 72 
discutido propostas interessantes aos estudantes, e a carga de trabalho tem sido grande 73 
demais para discutirmos estratégias de reparação ao prejuízo vivenciado pelos estudantes 74 
nesse momento. É desejável que mantenhamos os estudantes nos anos e ciclos em que 75 
estão atualmente se retomarmos o trabalho pedagógico presencial no ano que vem. Muriel 76 
também fez algumas observações valorizando as atividades que sua filha tem recebido. 77 
Colocou também sobre como os profissionais da rede têm se sentido angustiados. As 78 
famílias não têm se sentido seguras para confiar que os estudantes frequentem as escolas, 79 
mesmo que as condições sanitárias sejam atendidas. Ela também fez apontamentos sobre a 80 
saúde mental dos profissionais. Ana Carla Nicoluci indica que as famílias não têm 81 
pressionado as unidades para que a volta às aulas aconteça. Na verdade, as escolas 82 
precisam estar bastante seguras para que as famílias aceitem confiar nas unidades para 83 
enviar os estudantes. Fernanda Lebre indica que os estudantes do agrupamento três de sua 84 
escola sofrerão prejuízos em sua socialização tendo em vista o impacto que pode ser 85 
causado na transição abrupta para o ensino fundamental. Ana Sayuri, estudante do oitavo 86 
ano da rede, apontou que não tem entendido as atividades virtuais e sua motivação tem sido 87 
baixa. A relação com a plataforma tem sido difícil. Ela defende que os estudantes não sejam 88 
aprovados automaticamente e que o ano pedagógico em que está seja retomado no ano 89 
que vem. Surgiram reclamações sobre a composição do comitê criado para discutir a volta 90 
às aulas.  Cíntia Rosana fez questionamentos sobre a reposição e os dias letivos do público 91 
da educação infantil. Regina Faveri apoiou sua opinião, sugerindo inclusive que fosse 92 
aumentado o número de horas remuneradas aos monitores, os quais têm trabalhado 93 
bastante durante o isolamento. Os profissionais têm dúvidas sobre o pagamento numa 94 
eventual reposição. Aimar sugeriu que seja feito um Google Forms com questionamentos às 95 
famílias sobre a conclusão desse ano letivo. O conselho das escolas faria o questionário, e 96 
ele seria encaminhado aos conselhos escolares para apreciação e envio às famílias. Outra 97 
proposta foi um indicativo para que os conselhos escolares das unidades façam uma 98 
reunião extraordinária em julho aventando possibilidades e propostas de avaliação do 99 
presente ano letivo, enviando ao Conselho das Escolas Municipais de Campinas suas 100 
decisões e propostas. A terceira proposta foi a redação de um questionamento à SME sobre 101 
a composição da comissão que irá debater a possível volta às aulas. Uma quarta proposta 102 
foi feita tendo em vista a criação de um manifesto do conselho das escolas favorável ao 103 
atendimento universal da alimentação escolar.  Dá-se encerrada às 12h30 a presente 104 
reunião ordinária, lavrada a presente ata escrita por mim, Cássio Pacheco de Freitas, 2ª 105 
secretário do Conselho das Escolas Municipais de Campinas.  106 


