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Ata da reunião ordinária, configurando como a 552ª reunião do Conselho Municipal de 1 

Educação de Sorocaba (CMESO), realizada em doze de maio de dois mil e vinte, a 2 

partir de ferramenta virtual, google meet, pelo link https://meet.google.com/kkd-vypu-3 

wme. A 10ª reunião do corrente ano iniciou-se às nove horas, sob a Presidência da 4 

Profa. Ana Cláudia Joaquim de Barros, que abre os trabalhos agradecendo a 5 

participação de todas e todos, desejando uma excelente manhã de trabalho e 6 

retomando os combinados para a organização da reunião: a) todos deverão manter 7 

microfones e câmeras desligados; b) as inscrições de fala deverão ser feitas na janela 8 

do chat. A Presidenta gerenciará as inscrições e indicará o momento de fala, conforme 9 

ordem de inscrição. EXPEDIENTE: Verificação das presenças: confirmado quórum, a 10 

partir dos acessos ao recurso virtual, observou-se participando da vídeo conferência 11 

os(as) conselheiros(as): TITULARES: Alexandre da Silva Simões, Ana Aurélia Tamoio 12 

Garcia, Ana Cláudia Joaquim de Barros, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, 13 

Denilson de Camargo Mirim, Francine Alessandra Gracia Menna, Marina Benitez 14 

Flório Fagundes, Miriam Cecília Facci, Odirlei Botelho da Silva, Pedro Luís Rodrigues, 15 

Rosangela Quequetto de Andrade Arcos, Solange Aparecida da Silva Brito e Valderez 16 

Luci Moreira Vieira Soares. SUPLENTE: não houve registro de suplentes. MEMBROS 17 

DA COMUNIDADE: O link de acesso foi compartilhado em alguns grupos e redes 18 

sociais, bem como no site do CMESO www.cmeso.org e a reunião contou com a 19 

participação dos seguintes membros da comunidade: FEISor - Fórum de Educação 20 

Infantil de Sorocaba e Região, Adilene Cavalheiro, Anderson Persi Soares, Andreia 21 

Oliveira Camargo, Fabiana Boschetti NunesGisele Amazonas, Izaura Mendes, José 22 

Edson de Oliveira, Juliana Vassão, Rafael RAMOS CASTELLARI, Roseli Gonçalves 23 

Ribeiro Martins Garcia, Sueli Soares, Valeria Vassão Alcides.(Chat anexado ao final 24 

desta)1 . Aprovação de ata. Não houve ata para aprovação.  Palavra da Presidência: 25 

a Sra. Presidente, Prof.ª Ana Cláudia Joaquim de Barros apresentou os seguintes 26 

assuntos: 1. Em atendimento ao ofício SEDU a respeito da possível adesão do 27 

município ao projeto “Tempo de Aprender” integrante da Política Nacional de 28 

Alfabetização (PNA), solicitou às Câmaras de Ensino Infantil e Fundamental que se 29 

http://www.cmeso.org/
https://meet.google.com/kkd-vypu-wme
https://meet.google.com/kkd-vypu-wme
http://www.cmeso.org/
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organizem para emitir parecer, preferencialmente conjunto; 2. Acusou o recebimento 30 

de ofício 25/2020, da Equipe Matheus Maylasky contendo sugestão para cumprimento 31 

das 800 horas obrigatórias estabelecidas pelas normas legais vigentes. Encaminhou 32 

para a Câmara de Ensino Fundamental para análise. 3. Informou sobre o convite 33 

realizado ao Prof. Dr. Marcos Francisco Martins (UFSCAR), para, na próxima reunião 34 

do CMESO (26/05/2020), compartilhar a “Apresentação dos resultados da 35 

investigação sobre educação e Coronavírus na Região Metropolitana de Sorocaba”. 36 

4. Solicitou manifestação do grupo de trabalho constituído para contribuir para a TAC 37 

– relação do nº de crianças e adultos nas unidades escolares; 5. Ratificou a 38 

necessidade e urgência de o colegiado se organizar para emitir manifestação a 39 

respeito de várias demandas represadas (por vários motivos) desde o ano passado e 40 

apelou para todos se envolverem nesta tarefa. Palavra dos membros:  A Cons.ª 41 

Miriam Cecilia Facci manifestou a preocupação com o arquivamento dos documentos 42 

elaborados para registro das reuniões ordinárias e extraordinárias do CMESO tais 43 

como atas, pautas e listas de presença, uma vez que, neste período atípico em que 44 

os trabalhos são realizados remotamente, não há a sua emissão física. A Sra. 45 

Presidente Prof.ª Ana Cláudia Joaquim de Barros esclareceu que está atenta à 46 

questão e que está armazenando os referidos documentos até que a situação volte à 47 

normalidade. A Cons.ª Solange Aparecida da Silva Brito solicitou à Presidente que 48 

providencie, com urgência, a publicação do Parecer CMESO/CEI (Câmara de 49 

Educação Infantil) 01/2020, que “se refere à apresentação de atividades à distância 50 

aos alunos da Educação Infantil”, tornando-o público, visto já ter sido aprovado pelo 51 

pleno. A Sra. Presidente Prof.ª Ana Cláudia Joaquim de Barros comprometeu-se a 52 

agilizar a ação e encaminhar rapidamente para publicação no site do CMESO, 53 

ampliando a sua publicidade. Palavra dos membros da comunidade: Não houve 54 

neste momento manifestação dos presentes. Outras manifestações da comunidade 55 

pelo chat, ao longo da reunião, estarão anexadas ao final desta. ORDEM DO DIA: 1. 56 

Composição da Câmara de Educação Infantil.  Breve, neste mês, encerrará o mandato 57 

da Cons.ª Danieli Casare da Silva Moreira que integra a CEI e outros grupos de 58 

http://www.cmeso.org/
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trabalho. A Cons.ª Angélica Lacerda Cardoso será convidada a compor a referida 59 

câmara.  Pela pertinência, a Cons.ª Solange Aparecida da Silva Brito, com a anuência 60 

da presidência, antecipou o item 3 da Ordem do Dia, a saber, “Encaminhamentos do 61 

grupo responsável pela Política Pública de Formação”, comunicando ao colegiado que 62 

assumiu a coordenação deste grupo em substituição à Cons.ª Danieli e mesmo após 63 

o término do mandato, a Cons.ª Danieli Casare da Silva Moreira continuará a prestar 64 

importante colaboração junto ao grupo de trabalho instituído para construir a Política 65 

Pública de Formação da rede. Anunciou ainda que o grupo contará com a valiosa 66 

contribuição de outros conselheiros cujos mandatos venceram recentemente, o Prof. 67 

Everton de Paula Silveira e a Prof.ª Giane Aparecida Sales da Silva Mota. 68 

Argumentou, com muita propriedade, que esta é uma proposta complexa, parte de um 69 

movimento muito importante e que requer “extensão de braços” de parceiros para sua 70 

concretização. Neste momento, a Cons.ª Miriam Cecilia Facci solicitou 71 

esclarecimentos sobre o andamento da consulta encaminhada ao jurídico da 72 

prefeitura sobre a possibilidade de prorrogação dos mandatos dos conselheiros (entre 73 

eles a Cons.ª Danieli, a Cons.ª Giane e o Cons.º Everton) que tiveram os seus abrupta 74 

e ilegalmente suprimidos pela administração anterior, fato revertido pelo poder 75 

legislativo de Sorocaba e pela nova e atual administração do município, após alguns 76 

meses. Como não há resposta até o momento, a Cons.ª Aparecida Ferreira da Silva 77 

Gutierrez, uma das representantes da SEDU junto ao CMESO, comprometeu-se a 78 

acompanhar, verificar e retornar ao colegiado as informações sobre essa ação. 2. 79 

Manifestação referente ao Convite recebido para participação numa live junto à 80 

Vereadora Prof.ª Iara sobre os impactos e problemas de uma implantação EAD e das 81 

ações do Conselho neste momento de Pandemia. A Sra. Presidente Prof.ª Ana 82 

Cláudia Joaquim de Barros consultou o colegiado sobre o convite que recebeu da 83 

vereadora Iara Bernardi para, como representante do CMESO, participar de live com 84 

o tema “Educação e seus desafios em Sorocaba”, no dia 14/05/2020, a partir das 14h. 85 

A Cons,ª Ana Aurélia Tamoio Garcia manifestou a preocupação de que, caso aceite, 86 

poderia configurar interferência político-partidário junto ao CMESO, e considerou 87 

http://www.cmeso.org/
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inadequado.   Os demais conselheiros presentes entenderam ser oportuna a sua 88 

participação na live como forma de divulgar as ações do CMESO. Assim, com o aval 89 

da maioria dos conselheiros, a Sra. Presidente confirmou a sua participação no 90 

evento. 3. Encaminhamentos do grupo responsável pela Política Pública de 91 

Formação.  Assunto já abordado no ítem 1(um) da Ordem do Dia. 4. Manifestações 92 

e/ou Encaminhamentos referentes à suspensão das atividades escolares. A Sra. 93 

Presidente, Profª Ana Cláudia Joaquim de Barros, retomou assunto de reunião 94 

anterior - adequação do calendário escolar após o retorno presencial às aulas, quando 95 

foi agendada reunião virtual de grupo de estudo para abordagem do tema. Com 96 

participação reduzida de apenas 3(três) conselheiros, todos integrantes da Câmara 97 

de Educação Infantil, a reunião ficou prejudicada no objetivo. Entretanto, aproveitaram 98 

manter a discussão sob a ótica da Educação Infantil, cujas análises foram 99 

apresentadas pelo Cons.º Odirlei Botelho da Silva. Ele esclareceu que a MP 934/2020, 100 

de 01/04/2020 flexibiliza o calendário, mas mantém a obrigatoriedade da carga horária 101 

mínima de 800 horas, a serem normatizadas pelos sistemas de ensino. Diante da 102 

projeção de retorno presencial às aulas em 29/06/2020 constata-se que não há 103 

espaço no calendário do ano civil de 2020 para complementação das horas 104 

obrigatórias faltantes de forma presencial, nem do ensino infantil e nem do ensino 105 

fundamental. Quanto ao infantil, o Parecer CNE-CP 05/2020 oferece diretrizes aos 106 

moldes do fundamental. Assim, seguiu o Cons.º, sugere-se que sejam fortalecidos os 107 

projetos já existentes nos CEI(s) da rede municipal que promovem o envolvimento das 108 

famílias nesse processo, tais como, envio de livros para leitura com a família, 109 

construção de brinquedos, sempre privilegiando o eixo do “brincar”. Documentar 110 

essas ações no PPP, no planejamento docente a fim de contemplar o cômputo das 111 

800 horas obrigatórias. Neste momento, a Sra. Presidente, Prof.ª Ana Cláudia 112 

Joaquim de Barros, concede a palavra à Prof.ª Andréia Oliveira Camargo, 113 

representante do Fórum de Educação Infantil de Sorocaba e região (FEISOR), para o 114 

compartilhamento do manifesto contendo posicionamento contrário ao Parecer CNE 115 

05/2020, referente a Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de 116 

http://www.cmeso.org/
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cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária 117 

mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19 (Documento anexado ao final 118 

desta)2. Diante do interesse de vários integrantes da comunidade participantes desta 119 

reunião, professores do fundamental II, de participarem da reunião virtual da Câmara 120 

do Ensino Fundamental quando será discutida a introdução de atividades remotas 121 

nesta etapa escolar, foram coletados dados como nome e email para posterior convite 122 

(Relação anexada ao final desta)3. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente, 123 

Prof.ª Ana Cláudia Joaquim de Barros, agradeceu a participação e contribuições dos 124 

conselheiros do CMESO, da comunidade, dos integrantes do FEISOR, dos 125 

professores e gestores do Ensino Fundamental II e deu por encerrada a presente 126 

reunião.  Justificaram ausência:   Angélica Lacerda Cardoso, Danieli Casare da Silva 127 

Moreira, Karla Adriana Gracia Menna. Eu, Miriam Cecilia Facci, lavrei a presente ata 128 

que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Sorocaba, 12 de 129 

maio de 2020. ________________________________________________________ 130 

___________________________________________________________________ 131 

___________________________________________________________________132 

___________________________________________________________________133 

___________________________________________________________________134 

___________________________________________________________________135 

___________________________________________________________________136 

___________________________________________________________________137 

___________________________________________________________________  138 

Ata aprovada na 555ª Reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, realizada remotamente 139 

por meio de vídeo conferência na plataforma Google Meet). 140 

http://www.cmeso.org/
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ANEXOS 
1. Participação da comunidade 

CHAT – 552ª REUNIÃO CMESO – 12/05/2020 – Hangouts Meet 

Roseli Gonçalves Ribeiro Martins Garcia 
09:01 

Bom dia! 

Andreia Oliveira Camargo 
09:02 

Bom dia! 

Miriam Facci 
09:03 

Visual novo pós isolamento. Cansei de ficar com o cabelo metade (literalmente) branco e metade 

preto. Resolvi assumir o branco. Agora é ter paciencia para a transição. 

Aninha Barros 
09:03 

Está bonita! 

Roseli Gonçalves Ribeiro Martins Garcia 
09:03 

FEISor presente! Fórum de Educação Infantil de Sorocaba e Região 

Aninha Barros 
09:04 

Eu estou quase cortando o meu sozinha 

kkkkkkkkkkkkkk 

Miriam Facci 
09:06 

eu quase fiz isto 

achei uma santa que veio em casa 

Aninha Barros 
09:06 

já pensou? Aí mandam internar de vez... 

FEISor presente! Fórum de Educação Infantil de Sorocaba e Região - Sejam bem vindxs!!! 

Aninha Barros 
09:09 

Bom dia a todas e todos. Estou aguardando quórum para iniciar a reunião 

Alexandre da Silva Simões 
09:09 

Bom dia a todas e a todos. 🙂 A pauta de nossa reunião já se encontra disponível em: 

http://www.cmeso.org/pautas/ 

Andreia Oliveira Camargo 
09:10 

http://www.cmeso.org/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.cmeso.org%2Fpautas%2F
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Saudades Aninha! 

Ana Aurélia Tamoio Garcia 
09:10 

Bom dia 

Aninha Barros 
09:10 

Andreia, saudadona de vc... qdo passar essa quarentena, bora combinar algo 

Andreia Oliveira Camargo 
09:11 

Combinado 

Sueli Soares 
09:11 

Bom dia a todos 

rosangela quequetto de andrade arcos 
09:13 

Bom dia, pessoal! Entrei! 

Saudade de vcs 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
09:14 

Bom dia 

Aninha Barros 
09:15 

Odirlei, vc faz a ata? 

Roseli Gonçalves Ribeiro Martins Garcia 
09:15 

sim 

Andreia Oliveira Camargo 
09:15 

Sim 

Sueli Soares 
09:15 

ok 

Miriam Facci 
09:15 

Ok. Eu faço 

Odirlei Botelho 
09:15 

Eu sairei as dez e meia. 

Vou para a Escola. 

Estava tentando falar, mas meu microfone parou de funcionar.  

Valderez Soares 
09:16 

Bom dia... 

Desculpe o atraso 

Odirlei Botelho 
09:18 

Meu note não está reconhecendo o microfone, tive que trocar de note, pois meu gato o Thor, 

desabilitou o "cursor" do outro note, durante a Reunião da Câmara da Educação Infantil. 

rosangela quequetto de andrade arcos 

http://www.cmeso.org/
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09:19 

Rsrs....gato fazendo gatices 

Parê Gutierrez 
09:20 

Bom dia 

Juliana Vassão 
09:21 

Bom dia!! Valeria Vassão Alcides 

Miriam Facci 
09:21 

Posso? 

Francine Menna 
09:21 

Bom dia! Desculpe, estava atendendo o motorista da merenda. 

Marina Flório 
09:24 

Quiser trazer p mim pego a assinatura das pessoas aqui no CRE 

Você 
09:25 

Gostaria de perguntar uma coisa 

José Edson 
09:26 

José Edson de Oliveira - comunidade - advogado  

Odirlei Botelho 
09:26 

Na próxima reunião eu faço a Ata. 

Vou sair deste note e entrar pelo outro. 

Odirlei Botelho 
09:28 

Voltei. 

Peço a palavra. 

José Edson 
09:29 

No momento não  

Você 
09:30 

posso falar 

rosangela quequetto de andrade arcos 
09:32 

Ótima indicação, a da Angélica. 

Miriam Facci 
09:34 

Apoio a sugestão 

Você 
09:34 

PERFEITO ODIRLEI!!! 

Parê Gutierrez 
09:34 

Não... 

Francine Menna 

http://www.cmeso.org/
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09:34 

Concordo 

Parê Gutierrez 
09:35 

Ok 

De acordo 

Valderez Soares 
09:35 

Até gostaria mas ando sem pernas por questões pessoais... 

Valderez Soares 
09:36 

Acho interessante Aninha 

rosangela quequetto de andrade arcos 
09:36 

Acho interessante, sim. Muito pertinente 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
09:36 

Acho muito positiva a participação do conselho 

Você 
09:36 

De acordo... 

Pedro Luís Rodrigues 
09:36 

A favor 

Parê Gutierrez 
09:36 

Interessante.... 

De acordo 

Francine Menna 
09:36 

De acordo 

Você 
09:37 

O CMESO será brilhantemente representado por vc Aninha... 

Anderson Persi Soares 
09:37 

De acordo 

Odirlei Botelho 
09:37 

De acordo com a participação na live. 

Marina Flório 
09:37 

De acordo 

Izaura Mendes 
09:38 

É muito necessária uma discussão ampla sobre o assunto, inclusive com um olhar cuidadoso sobre o 

FUND II, que acaba sendo esquecido por ser um segmento de poucas unidades de nossa Rede. 

Parê Gutierrez 
09:38 

Simmmm 

http://www.cmeso.org/
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Ana Aurélia Tamoio Garcia 
09:39 

Acredito que essa manifestação deveria ser feita via SEDU, para não parecer que exista um olhar 

político. Mas, acato a decisão da maioria. 

rosangela quequetto de andrade arcos 
09:40 

Vivemos um momento inédito e considero importante debatermos os desafios e rumos da escola a 

partir dessa pandemia. Somente a troca de ideias, sugestões e considerações podem contribuir pra 

que haja uma direção o menos prejudicial possível no processo de ensino-aprendizagem... 

Você 
09:40 

Posso Ana??? 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
09:41 

Concordo plenamente com a Ana 

Ana Aurélia Tamoio Garcia 
09:42 

Posso falar sim 

Você 
09:43 

Posso? 

Aninha Barros 
09:43 

sim 

Miriam Facci 
09:46 

Alguem está com o audio aberto 

rosangela quequetto de andrade arcos 
09:46 

Entendo que haja autonomia, do CMESO, com aprovação do colegiado, possa representar a 

instituição para participar desses eventos... 

Para que possa* 

Ana Aurélia Tamoio Garcia 
09:46 

Fui desligar o microfone e acabei saindo da reunião. Perdão. Voltei 

Ana Aurélia Tamoio Garcia 
09:48 

Em nenhum momento pensei em embate. 

Peço desculpa se não me fiz entender. 

Miriam Facci 
09:49 

de colaboração 

Você 
09:50 

https://www.facebook.com/103528271357356/videos/2889859107715930/?notif_id=15889601716124

01&notif_t=page_share&ref=notif 

Compartilhei o acesso a gravação do 1º encontro que comentei. 

Aninha Barros 
09:52 

http://www.cmeso.org/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F103528271357356%2Fvideos%2F2889859107715930%2F%3Fnotif_id%3D1588960171612401%26notif_t%3Dpage_share%26ref%3Dnotif
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F103528271357356%2Fvideos%2F2889859107715930%2F%3Fnotif_id%3D1588960171612401%26notif_t%3Dpage_share%26ref%3Dnotif
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Obrigda! 

Denilson de Camargo Mirim 
09:52 

Bom dia, consegui entrar agora a pouco por problemas de conexão 

só consegui 

Aninha Barros 
09:53 

Bom dia, Denilson 

Miriam Facci 
09:58 

Posso? 

Odirlei Botelho 
09:59 

Sol, qual a citação da Giane? 

Você 
10:00 

Obrigada Miriam... 

Odirlei Botelho09:59 Sol, qual a citação da Giane? - QUEM FAZ, FAZ MAIS AINDA!!! 

Parê Gutierrez 
10:00 

Tem o número do PA? 

Alguém tem? 

Posso buscar 

Você 
10:02 

Míriam... vc é muito generosa!!! 

Parê Gutierrez 
10:02 

Ok 

Miriam Facci 
10:02 

não... justa 

kkk 

Parê Gutierrez 
10:03 

Sim 

Tentarei agilizar 

Sim 

Combinado 

Miriam Facci 
10:03 

Beleza, Pare 

Parê Gutierrez 
10:03 

Perfeito 

Izaura Mendes 
10:06 

Ana, é necessário um olhar muito particular a respeito do FUND II 

Anderson Persi Soares 

http://www.cmeso.org/
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10:06 

Concordo com a Izaura 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
10:07 

Ana, eu gostaria de participar desse grupo se fosse possível, 

Posso participar por videoconferência, se for possível. 

Izaura Mendes 
10:08 

Me coloco a disposição para contribuições e discussões 

Parê Gutierrez 
10:08 

Pouco provável... 

Tbm penso.... 

Izaura Mendes 
10:09 

Concordo, Ana 

Gisele Amazonas 
10:09 

Penso que seria necessário um olhar mais detalhado sobre o Fund II 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
10:09 

Pouco provável que voltemos, por isso da importância da EAD 

José Edson 
10:09 

Como comunidade gostaria de participar ou ao menos observar as reuniões para ajudar na 

construção  

rosangela quequetto de andrade arcos 
10:09 

Também não há previsão de quando as aulas presenciais retornarão na rede estadual.... 

Andreia Oliveira Camargo 
10:09 

Gostaríamos de ler o manifesto do Feisor sobre o Parecer Cne 05/2020. É minha primeira 

participação na reunião do Conselho e não conheço muito bem a dinâmica. 

Muito obrigada Ana 

rosangela quequetto de andrade arcos 
10:10 

Por enquanto, as aulas a distância, desde o dia 27 último, estão sendo contabilizadas como letivas... 

Fabiana Boschetti Nunes 
10:10 

Maylasky está a disposição considerando a participação efetiva de um grupo da nossa escola em 

relação a sugestão enviada. Conte conosco. 

José Edson 
10:11 

As medidas já foram prorrogadas, por 60 dias, algumas 

MP medidas provisórias  

Izaura Mendes 
10:18 

Ana, é preciso também pensar no FUND II, temos alunos concluindo uma etapa escolar com um 

prejuízo muito grande 

http://www.cmeso.org/
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rosangela quequetto de andrade arcos 
10:18 

👍 

Izaura Mendes 
10:19 

Muitos de nossos alunos estão indo para o Ensino Médio extremamente prejudicados 

Pedro Luís Rodrigues 
10:19 

Nós da Câmara do fundamental já temos um parecer 

Você 
10:19 

ANDREIA... SAUDADES... MUITO BOM TE VER!!! 

Izaura Mendes 
10:20 

Desculpe a insistência, mas estamos muito preocupados também com este segmento 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
10:20 

Andreia, saudades! Que falta você faz no Flávio! 

rosangela quequetto de andrade arcos 
10:23 

Excelente texto! 

Valderez Soares 
10:23 

Saudades da Andreia.. 

Miriam Facci 
10:23 

Parabéns 

Roseli Gonçalves Ribeiro Martins Garcia 
10:23 

obrigad pela leitura 

José Edson 
10:23 

Apoiada.. 

Gisele Amazonas 
10:24 

Concordo com a Izaura. O Fund II apresenta uma realidade muito particular, gostaríamos muito de 

alguma proposta mais específica... 

Anderson Persi Soares 
10:24 

Há algum grupo de trabalho pensando no fund 2? Acho temeroso postergar a decisão sobre Ead 

esperando uma volta em julho que dificilmente ocorrerá. 

Andreia Oliveira Camargo 
10:25 

Podem contar, sempre 

Adilene Cavalheiro 
10:25 

Bom dia! O cumprimento da reposição da carga horária do ano letivo 2020, de forma não presencial, 

poderá estender-se para 2021 para não acarretar mais sobrecarga de trabalho pedagógico? 

Izaura Mendes 
10:25 

http://www.cmeso.org/
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Concordo, Anderson. 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
10:25 

Ao meu ver a melhor maneira de garantir as horas foi a adotada elo estado que está aceitando EAD 

como horas computadas no ano letivo. Falo isso direcionado ao menos ao FUND II. A questão é que 

poderiamos enquanto rede municipal, nos adiantarmos com relação a isso  

Fabiana Boschetti Nunes 
10:26 

Penso como os colegas acima em relação ao FUND I e principalmente II. 

Parê Gutierrez 
10:26 

Ana... A Câmara do Ensino Fundamental coloca -se a disposição para dialogar sobre as questões do 

Fund II 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
10:26 

O próprio movimento do teletrabalho poderia contemplar isso  

Izaura Mendes 
10:27 

Obrigada, Parê! 

Andreia Oliveira Camargo 
10:27 

Saudades Rafa!!! 

Obrigada pessoal! 

Valderez Soares 
10:28 

Pra qdo ficou à próxima reunião?, 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
10:28 

A secretaria de educação do estado do amazonas por exemplo tem videoaulas muito boas. Vou 

colocar o link para todos poderem visualizar: 

https://www.youtube.com/channel/UCDNTN1XBU0EMdiJjHpy-jJQ 

Valderez Soares 
10:28 

Do calendário Ana 

Parê Gutierrez 
10:28 

Fundamental iniciou os debates.. .não fechou... já iniciou... 

Odirlei Botelho 
10:28 

Posso? 

Parê Gutierrez 
10:29 

Ok Ana....combinado.. 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
10:30 

Parê, tudo bem? Se for possível gostaria de participar das discussões. 

Parê Gutierrez 
10:30 

Isso! 

http://www.cmeso.org/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCDNTN1XBU0EMdiJjHpy-jJQ
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Fabiana Boschetti Nunes 
10:30 

Tbem gostaria de participar. 

Parê Gutierrez 
10:30 

Ótimo 

Anderson Persi Soares 
10:30 

Anderson Persi Soares - andepersi@gmail.com 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
10:30 

RAFAEL RAMOS CASTELLARI rrcastellari@gmail.com 

Izaura Mendes 
10:31 

Izaura Mendes Rosa Maganhato izaura_mendes@hotmail.com 

Fabiana Boschetti Nunes 
10:31 

Fabiana Boschetti Nunes fabiboschettinunes@sorocaba.sp.gov.br 

Juliana Vassão 
10:31 

Valéria Vassão Alcides 

Adilene Cavalheiro 
10:31 

Também me coloco a disposição e solicito a gentileza de estender o convite aos demais orientadores 

pedagógicos que trabalham com o FUND II 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
10:31 

Ana , estaremos participando enquanto comunidade e voluntariado, não implica em questões 

trabalhistas no nosso caso 

Gisele Amazonas 
10:31 

gisele_amazonas@hotmail.com 

Juliana Vassão 
10:31 

valeria_vassão@hotmail.com 

Parê Gutierrez 
10:32 

Rafael... quando envolve a SEDU...tem questão trabalhista sim 

Adilene Cavalheiro 
10:32 

Rafael, agora com o trabalho remoto é possível que a reunião seja computada como trabalho remoto, 

não? 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
10:32 

Entendi 

Parê Gutierrez 
10:32 

Sim Adilene 

José Edson 
10:32 

http://www.cmeso.org/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Aandepersi%40gmail.com
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Arrcastellari%40gmail.com
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Aizaura_mendes%40hotmail.com
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Afabiboschettinunes%40sorocaba.sp.gov.br
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Agisele_amazonas%40hotmail.com
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Ao%40hotmail.com
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José Edson de Oliveira _ joseedsonoliveira1@gmail.com - tanto para colaram no Fund I como no II 

Parê Gutierrez 
10:32 

Conta sim 

Izaura Mendes 
10:32 

Muito obrigada, Ana. 

José Edson 
10:33 

Colaborar  

Fabiana Boschetti Nunes 
10:33 

Obrigada pelo espaço e o olhar para está faixa etária 

Você 
10:33 

Me sinto contemplada e agradecida pelo encaminhamento. 

Pedro Luís Rodrigues 
10:34 

Excelente movimento Aninha 

Fabiana Boschetti Nunes 
10:34 

Parê e Conaelho muito obrigada pelo olhar. 

Adilene Cavalheiro 
10:35 

Adilene Cavalheiro (orientadora pedagógica) adilenecavalheiro@gmail.com 

Rafael RAMOS CASTELLARI 
10:36 

Agradeço ao CMESO e a SEDU pela atenção e a possibilidade de participação dos professores do 

Fund. II 

Izaura Mendes 
10:37 

Gratidão pelo espaço de discussão e contribuição a cerca do FUND II ao Conselho e a SEDU na 

pessoa da Parê. 

Sueli Soares 
10:37 

suelisorientadora@gmail.com - Sueli Ap. Pinto Soares - O.P Fund I-  

Parê Gutierrez 
10:37 

Isaura....🍀🍀🍀 

Andreia Oliveira Camargo 
10:38 

Muito obrigada! 

Anderson Persi Soares 
10:38 

Obrigado e bom dia a todos! 

Você 
10:38 

http://www.cmeso.org/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Ajoseedsonoliveira1%40gmail.com
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Aadilenecavalheiro%40gmail.com
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Asuelisorientadora%40gmail.com
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Você09:50 

https://www.facebook.com/103528271357356/videos/2889859107715930/?notif_id=15889601716124

01&notif_t=page_share&ref=notif Compartilhei o acesso a gravação do 1º encontro que comentei. 

Roseli Gonçalves Ribeiro Martins Garcia 
10:38 

Obrigada! Estamos a disposição para refletirmos  

rosangela quequetto de andrade arcos 
10:38 

Obrigada, Ana. Abraço a todos. 

Você 
10:39 

Ana... Posso? 

Sueli Soares 
10:39 

eu que agradeço que permitam nossa participação 

Valderez Soares 
10:39 

A comunidade presente faz muuuota diferença...sejam sempre bem vindos... 

Muuuuita 

Ana Aurélia Tamoio Garcia 
10:40 

Valeu, Sol! 

🤗 

 

09:07 Alexandre - A pauta da reunião já está disponível em: http://www.cmeso.org/pautas/  

09:07 Bruna Antunes CAE- Bom dia Ana aqui estamos em 3 conselheiros do CAE 

09:07 Alexandre -Sejam bem-vindxs conselheirxs do CAE!!! :-)  

09:08 Aninha Barros- Bom dia, Bruna Aguardando os demais conselheiros do CMESO. 

                                                                                                                  Sejam bem vindos 

09:09 Bruna Antunes- Obrigada  

09:15 Livia Freitas Lima - A reunião é sobre aulas ou pode falar sobre problemas da escola também? 

09:35 Alexandre - A pauta da reunião já está disponível em: http://www.cmeso.org/pautas/ 

09:35 Sol SILVA BRITO - Gente... vou pedir desculpas e licença...Tive um imprevisto... se conseguir 

volto antes do final da reunião!!! EXCELENTE REUNIÃO A TODAS E  TODOS!!! 

09:46 Cristina de Deus -Concordo com Sol tbm... Formação nunca foi tão necessário quanto agora!👏🏼 

09:46 Valderez Soares - Concordo com Sol... Que as duas falas...de Dani agora e da Giane que "falou 

escrevendo" por meio do texto lindo....Sejam compartilhadas. 

09:47 Marina Flório -Concordo com a Sol! 

09:47 Daniela Renna -como consigo o texto da Giane? 

09:48 Sol SILVA BRITO - Está no face... 

09:52 Cristina de Deus-Não sou conselheira, mas me coloco à disposição para somar com o conselho 

nessa trajetória da formação! 

09:52 Daiane Aparecida Ferreira Alves - Seguir o currículo paulista 

http://www.cmeso.org/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F103528271357356%2Fvideos%2F2889859107715930%2F%3Fnotif_id%3D1588960171612401%26notif_t%3Dpage_share%26ref%3Dnotif
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F103528271357356%2Fvideos%2F2889859107715930%2F%3Fnotif_id%3D1588960171612401%26notif_t%3Dpage_share%26ref%3Dnotif
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.cmeso.org%2Fpautas%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.cmeso.org%2Fpautas%2F
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09:57 Daiane Aparecida Ferreira Alves - Gostaria de saber porque o município não tem uma linha de 

ensino como o estado. Com ler e escrever e Emai 

10:00 Livia Freitas Lima - Quero saber se as estão tendo na internet pode usar para todas as crianças? 

se o ensino fundamental é igual em todo território 

10:04 Sueli Soares - formação de professores, urgente, estamos tendo inúmeros problemas com 

professores contratados e novatos na didática. 

10:04 Marina Flório - 👏🏻👏🏻🤝🤝 

10:04 Alexandre - Parabéns pela fala, Cris! 👏👏👏 

10:04 Livia Freitas Lima - Queria saber se mesmo tendo aulas on line se terá uma recuperação para 

criança q não conseguiu aprender em casa 

10:07 Valderez Soares - Esse momento trouxe à tona a necessidade urgente da formação de 

professores... 

10:07 Cristina de Deus - Foi exatamente o que eu quis pontuar Ana 

10:09 Roberta Fabricio - Concordo com sua colocação quanto a englobar a todos nessa reposição, pois 

sabemos que alguns tem condições e outros não.  

No município ainda estamos em recesso, mas esse olhar é de extrema importância se tratando da 

escola pública. 

 

10:19 Cristina de Deus - Super concordo com Ale! Dar visibilidade ao que já se construiu até porque a 

rede cresceu muito! 

10:20 Margareth Pedroso - Importante essa oficialização e valorização dos documentos construídos 

coletivamente pela nossa rede.  

10:22 Rosangela Quequetto de Andrade Arcos - Favorável à proposta. Os documentos são os 

norteadores do trabalho pedagógico, que devem ser publicamente legitimados com ampla divulgação 

nos suportes oficiais.... 

10:43 Parê Gutierrez - Eu gostaria de ouvir o CAE. Seus apontamentos e tentativas... 

10:44 Valderez Soares - Olhar à criança como ser integral 

10:45 Sueli Soares - sobre o Cartão Merenda , vcs tem informações? 

10:47 Bruna Antunes - A Abigail vai tentar pelo celular. Sobre o cartão merenda somente o governo 

estadual está fazendo isso. Acrescentando 55,00 no bolsa família. 

10:48 Margareth Pedroso - Fico feliz com as falas do Alexandre e da Dani, pois realmente temos 

crianças passando fome. Entendo que o CMESO tem papel fundamental nessa questão, ajudando a 

SEDU a pensar em encaminhamentos nesse sentido. Parabéns a todos os conselheiros e conselheiras 

pelo engajamento na questão.  

10:50 celia novelli - A prefeitura vai reverter para as crianças os alimentos que não estão sendo 

consumindo nas escolas? 

10:51 Sueli Soares - Se já está pago o contrato da merenda, pq somente as pessoas de bolsa familia? 

10:51 Aninha Barros - Bruna, a Parê gostaria que vcs falem sobre as tratativas junto ao poder público 

http://www.cmeso.org/
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10:52 Bruna Antunes - Estamos tentando marcar reunião com o diretor de área da SEABAN 

10:54 Parê Gutierrez - Qual dificuldade em marcar? Agenda? 

11:01 Margareth Pedroso - Desculpe Abigail, mas o CAE não sabe sobre a verba da merenda? Me 

parece incompatível com a função desse conselho... O que compõe essa verba? De que modo é 

repassada? A verba é enviada mensalmente? Durante todo o ano? São informações que esperávamos 

do CAE nesta reunião.... 

11:02 Parê Gutierrez - Sim...Margareth...poucas informações e ações efetivas 

11:02 Giane A. Sales da Silva Mota - É importante agirmos na urgência!!!!! 

11:02 Bruna Antunes - Temos acesso a verba recebida do governo federal e não à verba complementar 

da prefeitura. 

11:03 Margareth Pedroso - Então, Bruna, é importante explicar isso aqui 

11:04 Margareth Pedroso - Que porcentagem do total usado na merenda na rede municipal provém do 

governo federal? 

11:04 Parê Gutierrez - Qual proposta de ações do CAE? 

11:05 Parê Gutierrez - Canalizar recursos? De qual fonte? 

11:05 Margareth Pedroso - Mais ou menos? 50%, 30%? para termos uma ideia 

11:06 Margareth Pedroso - Então, se parte é verba própria municipal, ela não entra na legislação da 

verba da merenda, isso significa que essa verba já poderia estar sendo direcionada para os alunos 

11:07 Parê Gutierrez - Abrir um cadastro... para todos? Daí não tem como planejar o orçamento... 

11:07 Margareth Pedroso - na minha escola tem mais de 500 crianças cadastradas no Bolsa Família, 

mas há muitas outras passando fome neste momento 

 

 

11:08 Parê Gutierrez - Nao dá pra pensar em recesso mais.. dia 9 acaba. Sairemos do recesso.. 

11:11 Valderez Soares - as crianças que comiam na escola estão comendo em casa...e muitos pais 

estão sem trabalho...realidade da minha auxiliar aqui em casa...eu estou cobrindo as outras que a 

dispensaram. A deliberação deverá contemplar recesso e também não recesso. 

11:12 Margareth Pedroso - É ingênuo pensar que só quem precisa se inscreveria... infelizmente a 

experiência mostra outra realidade. No entanto, a merenda é para todos os alunos matriculados, então 

tb entendo que deve ser para todos sim, como disseram Abigail e Alexandre... 

11:14 Daniela Renna - Considerando a fala do Alexandre e urgência da defesa da vida.... seria mta 

loucura sugerir o uso do PDDE em forma de doação das APM para um cartão alimentação ou algo 

assim? Não creio que seria suficiente.... mas a verba existe e já está separada 

11:19 Roberta Fabricio - Se a merenda escolar já está paga, qual motivo de não repassá-la para a 

comunidade em forma de cestas básicas para as famílias?  

11:20 Margareth Pedroso - Dani Renna, creio que entraria na mesma questão da verba da merenda, ou 

seja, verba com fim específico que não pode ser usado para outro. No entanto, o congresso já aprovou 

a flexibilização do uso da verba da merenda, então entendo ser possível seu uso mais rapidamente. Pq 

a questão é essa, tem que ser rápido, porque a fome é hoje, não daqui algumas semanas, esse é o 

http://www.cmeso.org/
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ponto... A ajuda de 600$ do governo vai ser disponibilizada para os que tem bolsa família somente a 

partir de 16/04, muita demora! 

11:21 Margareth Pedroso - para quem não sabe, o valor do bolsa família varia para cada família, tem 

criança que recebe 40$ por mês, quem sobrevive com isso? 

11:22 Valderez Soares - Parabéns Alê.... 

11:23 Margareth Pedroso - Perfeito Alexandre, não dá mesmo para esperar... 

11:23 Roberta Fabricio - Obrigada Alexandre, é isso que penso. Se tratando de calamidade pública, a 

configuração das coisas muda totalmente.  

11:24 Maria Marcia - Não para esperar a boa vontade do governo. Parabéns Alexandre. 

11:24 Danieli Dani - Hora de atitudes urgentes 

11:24 Alexandre - Proposta deliberação conjunta ----- 

11:25 Rosangela Quequetto de Andrade Arcos - Parabéns....texto claro, bem embasado, que contempla 

a preocupação de todos com a defesa do direito mais elementar de todos...a vida. Alimentação é 

urgente. Sim a proposta. 

11:31 Sueli Soares - obrigada, mais uma vez foi grande o aprendizado. 

11:31 Bruna Antunes - obrigada a todos e estamos à disposição 

 

_____________________________________________________________ 
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2. FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE SOROCABA E REGIÃO - FEISOR 

forumregional.ed.inf@gmail.com  

   

  

MANIFESTO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE SOROCABA E REGIÃO 

 

   

O Fórum de Educação Infantil de Sorocaba e região (FEISOR), reitera o posicionamento público do Movimento 

Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) e do Fórum Paulista de Educação Infantil (FPEI), 

corroborando ao posicionamento contrário ao Parecer CNE 05/2020, referente a Reorganização do Calendário 

Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária 

mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19.   

  

O Parecer desconsidera todos os estudos e pesquisas na área da Educação Infantil, em diversos aspectos, 

desrespeitando totalmente a profissionalização docente na educação da infância ao “sugerir” que as professoras e 

professores orientem as famílias na realização de atividades remotas às crianças, desqualificando o papel 

primordial dos profissionais da educação no processo educativo e cobrando das famílias uma função que não 

lhes cabe, tampouco são formadas para tal.  

  

O documento também afirma que “... a principal finalidade do processo educativo é o atendimento dos direitos e 

objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa educacional que estão expressos por meio das competências 

previstas na BNCC…”, desconsiderando o direito à vida, à uma educação de qualidade social e acima de tudo, 

humana e solidária.   

  

Como garantir direitos e objetivos de aprendizagem se nossas crianças não têm direitos básicos garantidos? 

Como podemos priorizar a “aquisição de competências” e mensurar dias, horas, ano letivo… diante de inúmeras 

vidas que esvaem diariamente?   

  

   

FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE SOROCABA E REGIÃO - FEISOR 

forumregional.ed.inf@gmail.com  

   

Como pensar em propostas a distância sem pensar nas condições concretas, trabalhistas, financeiras, 

psicológicas…, dos profissionais da educação, das nossas crianças e suas famílias? Perdas de conteúdos fazem 

sentido para a Educação infantil?  Qual concepção de desenvolvimento, de educação e de criança se pautam ao 

destacar “riscos de retrocesso”?  Será que temos o direito de “sugerir” atividades remotas a serem realizadas em 

casa, na nossa posição de privilégio, diante de uma sociedade tão diversa, injusta e desigual?   

  

Diante desse cenário, nunca vivido por todos nós, defendemos a flexibilização da carga horária obrigatória da 

educação infantil, e em hipótese alguma admitimos a proposta de educação a distância para os bebês e as 

crianças pequenas.  

  

Defendemos que o trabalho educativo na Educação Infantil só se efetive com a atuação intencional de 

professoras e professores, em parceria com os demais profissionais, na relação direta com as crianças e na 

interação destas com seus pares.   

  

O retorno ao convívio coletivo nas instituições de Educação Infantil só poderá ocorrer se garantida a ampla 

segurança sanitária, pois é inadmissível cogitar que o processo educativo possa se dar com restrições de 

aproximação, sem o toque, o colo, os abraços, a troca de brinquedos e afetos entre crianças e educadores.  

  

Nosso posicionamento sempre será, primeiramente, a favor da vida! Vidas essas, que somente presentes, fazem 

sentido ao currículo vivo da Educação Infantil!   

 

FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE SOROCABA E REGIÃO – FEISOR  

Sorocaba, 11 de maio de 2020  

 

_______________________________________________________________  

http://www.cmeso.org/


 

 

 
PREFEITURA DE SOROCABA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA 

 

Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO).  

Instituído pela Lei Municipal n° 4574/94, alterada pela Lei Municipal n° 6754/02.  

www.cmeso.org  

 

 

 

 

3. Interessados em participar da reunião da Câmara do Ensino Fundamental 

 

Para a reunião câmara fundamental - atividades remotas  

 

 
Anderson Persi Soares - andepersi@gmail.com 

RAFAEL RAMOS CASTELLARI rrcastellari@gmail.com 

Izaura Mendes Rosa Maganhato izaura_mendes@hotmail.com 

Fabiana Boschetti Nunes fabiboschettinunes@sorocaba.sp.gov.br 

Adilene Cavalheiro - adilenecavalheiro@gmail.com 

(demais orientadores pedagógicos que trabalham com o FUND II) 

Gisele Amazonas - gisele_amazonas@hotmail.com 

Juliana Vassão - valeria_vassão@hotmail.com 

José Edson de Oliveira - joseedsonoliveira1@gmail.com 

Sueli Ap. Pinto Soares - suelisorientadora@gmail.com 
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