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Ata da reunião extraordinária de número quinhentos e cinquenta e quatro do 1 

Conselho Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO), realizada em 2 

primeiro de junho de dois mil e vinte, a partir da ferramenta virtual, google 3 

meet, pelo link https://meet.google.com/kkd-vypu-wme, com início as catorze 4 

horas, décima segunda reunião do corrente ano. A reunião foi presidida pela 5 

Srª Presidenta do CMESO, Professora Ana Cláudia Joaquim Barros, que abre 6 

os trabalhos desejando a todos e todas uma excelente reunião. EXPEDIENTE: 7 

Verificação das presenças: confirmado quórum estando presentes os(as) 8 

conselheiros(as): TITULARES – Ana Cláudia Joaquim Barros, Alexandre da 9 

Silva Simões, Angelica Lacerda Cardoso, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez 10 

(Parê), Daniele Casare da Silva Moreira, Denilson de Camargo Mirim, Francine 11 

Alessandra Gracia Menna, Marina Benitez Flório Fagundes, Miriam Cecilia 12 

Facci, Odirlei Botelho da Silva, Pedro Luiz Rodrigues e Valderez Luci Moreira 13 

Vieira Soares; SUPLENTES: Não teve participantes.  Palavra da Presidência: 14 

A Srª Presidenta Prof. Ana Cláudia Joaquim de Barros solicitou que as Atas, 15 

que ainda não foram aprovadas, sejam revisadas para aprovação na Reunião 16 

que ocorrerá no dia nove deste mês, informou para os Conselheiros e 17 

Conselheiras presentes que as publicações dos Atos do CMESO, que estavam 18 

pendentes foram feitas no Jornal do Município da semana passada. Dia 20/05, 19 

foram publicados/as Manifestação CMESO 01/2020, Comunicado CMESO 20 

02/2020 e Comunicado CMESO 03/2020, porém faltaram dados do 21 

Comunicado 03, será solicitada a publicação completa. Dia 22/05 foram 22 

publicados/as o Parecer CMESO/CEI 01/2020 e a Deliberação CMESO 23 

03/2020. Informou que recebemos o Protocolo 1244 do Ministério Público para 24 

ciência e resposta à solicitação de Funcionário da limpeza para a Casa dos 25 

Conselhos, retomou que no início do ano enviou Ofício, para a SEDU 26 

solicitando profissional de limpeza, para a Sede do CMESO e que foi 27 

respondido na semana passada, com a informação de que uma Funcionária 28 

lotada no CEI 40, fará a limpeza da Sede do CMESO três vezes por semana.  29 

Palavra dos membros: O Conselheiro Alexandre informou que as Conselheiras 30 

http://www.cmeso.org/
https://meet.google.com/kkd-vypu-wme
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Angelica e Francine, acompanharão a Reunião por uma outra sala de 31 

transmissão, que foi aberta pelo Conselheiro para comportar a todas e todos 32 

que quisessem acompanhar a Reunião, e ele registrou o voto das Conselheiras 33 

no chat da sala principal. A Conselheira Daniele agradeceu a participação das 34 

pessoas da Comunidade, destacando que neste momento o CMESO é o único 35 

espaço de escuta e de voz, para as/os Profissionais da Educação e destacou 36 

a importância da SEDU pensar em um espaço de escuta e de voz. Em relação 37 

a “adesão” ao Centro de Mídias do Estado de São Paulo, ressaltou que a SEDU 38 

precisa estabelecer um canal de escuta com as educadoras e educadores da 39 

Rede Municipal, estabelecer uma política pública de escuta. Informou que a 40 

Professora Isabela, sua Orientadora no Mestrado, está a disposição do 41 

CMESO, para contribuir com ações nos aspectos psicoemocionais das 42 

educadoras e educadores, registrou sua gratidão com a parceria e 43 

comprometimento da UFSCar-Sorocaba. Mencionou que para as nomeações, 44 

para as cadeiras de Notório Saber, a SEDU poderia verificar as pessoas que 45 

participam das Reuniões online, para que destas pessoas possam vir nomes 46 

para estas nomeações, mesmo que isto seja prerrogativa do Secretário, 47 

mencionando os nomes da Professora Cristina de Deus e Diretora Roseli. A 48 

Conselheira Parê relatou que a Reunião com as Professoras e Professores do 49 

Ensino Fundamental II realizada em 28/05, foi produtiva, emocionante e 50 

significativa, Professoras e Professores contribuíram com ideias e sugestões, 51 

algumas já foram contempladas pela SEDU, registrou que a Ata da Reunião 52 

será disponibilizada para o CMESO. O Conselheiro Alexandre ressaltou a 53 

importância das Reuniões virtuais, que este é um momento, que contribui para 54 

as ações do CMESO, que nestes últimos cinco anos investe em ações para 55 

políticas públicas e gestão democrática, sugeriu que está ação seja adotada 56 

para as próximas Reuniões. Informou que a Página do CMESO no Facebook 57 

atingiu um mil e quinhentos seguidores. Informou que realizou a renovação do 58 

domínio, plataforma e hospedagem do Site do CMESO em caráter voluntário. 59 

Compartilhou informações sobre a publicação de um artigo no Colóquio da 60 

http://www.cmeso.org/
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UFScar de Políticas Públicas, voltado para políticas da educação, políticas 61 

públicas implementadas pelo CMESO, que pode ser acessado pelo link 62 

https://laplageemrevista.ufscar.br/index.php/CPGE/article/view/893, com a participação 63 

de presidentes e ex-presidentes do CMESO (Alexandre, Ana, Danieli e Miriam). 64 

Registrou a importância da Palestra realizada pela UFSCar (Pesquisa sobre 65 

Educação a Distância), que este é um canal de escuta para a Comunidade. 66 

Retomou a importância de se instaurar o Fórum Municipal de Educação, que 67 

este é um momento oportuno para isto, relembrou que a instauração foi 68 

“travada” por falta da indicação de representante do poder público federal. A 69 

Presidenta fará um Ofício, para convocar as pessoas eleitas para o Fórum, 70 

para dar início às Reuniões. A Presidenta registrou que em relação a anuidade, 71 

domínio e hospedagem paga pelo Conselheiro Alexandre, é importante que a 72 

UNCME solicite para a SEDU, que se responsabilize com esta despesa, 73 

propôs que neste momento, o valor fosse dividido entre as Conselheiras e 74 

Conselheiros, que quisessem contribuir, mas o Conselheiro Alexandre disse 75 

que para este ano não precisa, que isto seja pensado para o próximo ano, a 76 

Presidenta ressaltou que não considera esta situação “justa”. A Conselheira 77 

Daniele apresentou a necessidade de solicitação, para a Prefeitura de uma 78 

Plataforma do Meet, para que o CMESO tenha melhores condições para 79 

realizar seus trabalhos, pois na Reunião passada ficaram, mais ou menos 80 

trezentas pessoas sem conseguir acompanhar a Reunião online.  Palavra 81 

aberta à comunidade:  A Presidenta sugeriu que a fala fosse por 82 

representatividade, para resguardar o tempo regimental de fala (trinta minutos). 83 

O Conselheiro Alexandre, registrou a importância da identificação no momento 84 

da fala, por meio do chat. O Fórum de Educação Infantil de Sorocaba e Região 85 

(FEIsor), fez uso da palavra por meio de Roseli Garcia, que cumprimentou a 86 

todas e todos e fez a leitura de um Manifesto do FEISor. A Professora 87 

Margarete Pedroso agradeceu o espaço de escuta e disse que neste momento, 88 

é o único que a Comunidade escolar tem. Solicitou que o CMESO  se posicione 89 

junto a SEDU, sobre a última Portaria emitida pelo Executivo, que sejam 90 

http://www.cmeso.org/
https://laplageemrevista.ufscar.br/index.php/CPGE/article/view/893
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discutidas, questões de ordem sanitária, sentido da/do Professora/or na Escola 91 

sem crianças e alunos, todas/todos as/os Profissionais da Educação estão em 92 

trabalho remoto, com Plano de Formação em andamento, citou a Escola que 93 

atua como Diretora como exemplo, que este Plano teve participação coletiva, 94 

com o retorno ao trabalho presencial este Planejamento será desconsiderado, 95 

relatou que na Escola que atua não tem acesso à internet para que sejam 96 

realizadas Reuniões on-line e destacou as dificuldades para realizar estas 97 

Reuniões, com a Equipe cumprindo jornada presencial em horários diferentes. 98 

Eliane Shinomura, Professora de História da EM Achilles de Almeida, 99 

questionou se terá equipamento de proteção individual, para o retorno da 100 

jornada de trabalho presencial, questões de distanciamento social no ambiente 101 

de trabalho, adequação da jornada cumprida neste momento, com a jornada a 102 

ser cumprida com a retomada das aulas presenciais, falta de computadores e 103 

internet limitada nas Escolas. Relatou a dinâmica do trabalho realizado com os 104 

alunos do Ensino Fundamental II e questionou as razões para que não sejam 105 

adotadas atividades remotas para este segmento. Gislaine Teixeira, Auxiliar de 106 

Educação do CEI 33, representando a Unidade escolar destacou questões 107 

sobre o retorno de jornada de trabalho presencial: distanciamento social, 108 

equipamento de proteção individual, importância de treinamento sobre 109 

protocolos de como atender as crianças durante a Pandemia. Jamille Nishi do 110 

CEI 87, agradeceu ao CMESO pelo espaço, questionou como ficará a situação 111 

das mães trabalhadoras, com a retomada da jornada de trabalho presencial 112 

em oito de junho, isto retira o direito das crianças de terem o cuidado das mães. 113 

A Professora Cristina de Deus, registrou seu incomodo quanto aos 114 

acontecimentos, que parecem acontecer de forma quase desprogramada, 115 

quando uma Portaria é publicada, tem que estar completa, diminuindo 116 

transtornos, dúvidas, incertezas e angústias, precisa de diálogo com as “bases”, 117 

CMESO, Escolas, Profissionais da Educação, (a decisão do retorno é 118 

descabida), com Professoras e Professores retornando neste momento, como 119 

fazer a reposição das aulas presenciais posteriormente, apontou a importância 120 

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 

da responsabilidade do Poder Público, destacando que Secretárias e 121 

Secretários precisam estar com Instruções prontas, quando o Executivo 122 

publica uma Portaria. Matheus Nascimento, Auxiliar de Educação, se 123 

posicionou destacando questões sobre equipamento de proteção individual, 124 

relatou que pela divulgação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 125 

nas Redes Sociais, estes estão em falta até para a área da saúde, relatou que 126 

na Creche falta material de higiene para o dia a dia, destacou que pessoas que 127 

utilizam o transporte público, terão contato com muitas pessoas e que nas 128 

Creches não tem como fazer o distanciamento social. Com o retorno da 129 

jornada de trabalho presencial, algumas/alguns profissionais ficarão em 130 

trabalho remoto, ocorrendo o retorno  de aulas presenciais terá falta de 131 

profissionais, caso ocorra contaminação esta falta aumentará e caso o retorno 132 

com crianças aconteça é impossível para a Educação Infantil, um retorno sem 133 

o contato afetivo entre crianças e adultos. A Presidenta registrou que fazia coro 134 

com as manifestações da Comunidade. ORDEM DO DIA: 1. Composição da 135 

Câmara de Ensino Fundamental: Para completar a composição, a Presidenta 136 

solicitou às Conselheiras e Conselheiros presentes, que se manifestassem 137 

para compor a Câmara, a Presidenta da Câmara do Ensino Fundamental Parê, 138 

sugeriu o nome da Conselheira Rosângela, que não estava presente, mas 139 

justificou sua ausência devido a uma Reunião, com o Dirigente Regional de 140 

Ensino de Sorocaba, não teve manifestação contrária a proposta, ficando o 141 

assunto para ser encaminhado pelo Grupo de WhatsApp do CMESO. 2. 142 

Apreciação de “ad referendum” sobre Encaminhamento de denúncia recebida 143 

a respeito de abertura de unidades escolares à Secretaria da Educaçã, 144 

Defensoria Pública, ao Ministério Público e Conselho Tutelar: A Presidenta 145 

contextualizou a situação, leu o Ofício encaminhado na integra e colocou os 146 

encaminhados dados para votação, os encaminhamentos foram aprovados por 147 

unanimidade. A Conselheira Daniele  pontuou a necessidade de sabermos 148 

quais ações foram tomadas pela SEDU, quanto ao mandado de segurança, 149 

para funcionamento de uma das Escolas citadas, disse ser necessária ação da 150 

http://www.cmeso.org/
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SEDU e não somente da SAJ. Ressaltou a importância de que o CMESO tome 151 

algumas medidas, relatou que foi pessoalmente acompanhar a entrada e saída 152 

das crianças da Escola, que está funcionando com mandado de segurança e 153 

verificou a exposição das crianças o que demonstra um silenciamento da 154 

criança, esta não se despede do familiar e não tem acolhida, na entrada e nem 155 

na saída. Desta forma a criança fica emocionalmente comprometida, entra na 156 

escola sem direito de escolha. Ressaltou a importância do olhar para as Mães 157 

destas crianças, que acabam sendo obrigadas a deixarem seus filhos, a 158 

criança vira moeda de troca na relação posta pelo capitalismo. As vidas das 159 

crianças estão em risco. Compartilhou com todas e todos presentes, que 160 

existem relatos de que estas crianças são colocadas em um túnel para 161 

desinfecção. Destacou que os órgãos competentes não podem ficar 162 

silenciados, destacou também seu  louvor à agilidade da Presidência do 163 

CMESO e reafirmou que temos que “cobrar” ações em defesa destas crianças. 164 

O Conselheiro Odirlei solicita à Conselheira Angelica que é Presidenta do 165 

CMDCA, que compartilhe as ações do Conselho que preside, quanto a 166 

situação apresentada. A Conselheira Parê registrou que não falava em nome 167 

da SEDU e relatou o que acompanhava, disse que a parte que cabia a SEDU, 168 

foi bem encaminhada e que o mandado de segurança deixou a SEDU como 169 

parceira da SAJ. A SEDU fez a fiscalização e autuou a Escola, a SEDU tomou 170 

todas as atitudes administrativas que eram de sua competência. O Conselheiro 171 

Alexandre reforçou que o CMESO não pode compactuar com a situação do 172 

funcionamento das Escolas e também com o silenciamento frente ao ocorrido, 173 

registrou a importância de que todas as ações e o que for de conhecimento 174 

das pessoas que compõem os órgãos competentes, devem ser registradas e 175 

encaminhadas. A Conselheira Angelica relatou, que de acordo com os 176 

posicionamentos das Conselheiras e Conselheiros sobre a situação, 177 

imediatamente solicitou ao Conselho Tutelar a verificação dos fatos relatados, 178 

o Conselho Tutelar verificou e autuou uma das Escolas citadas, informou que 179 

o mandado de segurança foi expedido pela Fazenda, o BOS (responsável por 180 

http://www.cmeso.org/
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uma das Escolas citadas, a que está em funcionamento com mandado de 181 

segurança) alegou a peculiaridade do atendimento feito, apoiando-se na 182 

mesma regra utilizada pelo Hospital Albert Einstein, não caracterizando o 183 

atendimento dado às crianças, como atendimento em Creche. O CMDCA não 184 

concordou com esta situação, este assunto estará em pauta para a próxima 185 

Reunião, para que se manifestem a respeito. Relatou que em razão do 186 

mandado a questão fugiu de nossas mãos. O primeiro responsável pela 187 

criança é a família, a partir disto não temos ingerência. Neste caso em 188 

particular, trata-se de cinco a seis crianças, relatou que conversou com a 189 

Promotora e que isto não dará abertura para outras situações. Comentou que 190 

o CMDCA recebeu denúncia de funcionamento de “Mãe Crecheira”, 191 

“Hotelzinho” com aglomeração de crianças e o Conselho Tutelar autuou e 192 

fechou estes lugares, reiterou que se tiverem lugares funcionando com estas 193 

finalidades, que sejam feitas as denúncias, para que o CMDCA tome as 194 

devidas providências, e este está sempre a disposição. O Conselheiro 195 

Alexandre alertou que na legislação brasileira, não está previsto este tipo de 196 

atendimento, para que isto ocorra é necessário que se tenha uma normativa. 197 

A Conselheira Angelica apontou que além da segurança das crianças, tem que 198 

se pensar principalmente nos impactos emocionais que serão causados às 199 

crianças. A Conselheira Parê comentou que baseado no funcionamento do 200 

Alberte Einstein, a regulamentação desta situação ficou a critério do Sistema 201 

de Ensino, São Paulo (Capital) criou Creches Polos para filhos e filhas de 202 

Profissionais do Serviço Público, que atuam nos serviços essenciais. Solicitou 203 

que as manifestações fossem encaminhadas para a SEDU, para juntar no PA 204 

e devolver para a SAJ. A Conselheira Daniele reforçou que não é opção do Pai, 205 

da Mãe levar sua filha ou seu filho, estas pessoas estão sendo pressionadas, 206 

principalmente as mulheres, precisamos saber quem são estas famílias, 207 

porque as vezes a família também não tem opção. Comentou que no período 208 

que ficou em frente a Escola não foram somente cinco crianças e que temos 209 

que ser a voz destas crianças e famílias. A Conselheira Angelica comentou que 210 

http://www.cmeso.org/
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não há previsão para a Pandemia terminar, não se tem previsão de retorno das 211 

aulas presenciais, que precisamos de parceria, que a Vigilância Sanitária tem 212 

que estar junto, precisamos funcionar com protocolos muito bem definidos para 213 

o atendimento adequado das crianças. O Conselheiro Alexandre retomou, que 214 

é fundamental a normatização de quem são as exceções, no atendimento das 215 

crianças. A Conselheira Daniele comentou que apoiam as ações do Conselho 216 

o Fórum de Educação Infantil de Sorocaba e Região, Fórum Paulista de 217 

Educação Infantil e Movimento Interfóruns da Educação Infantil do Brasil. Ao 218 

final das considerações foram propostos alguns encaminhamentos: - 219 

Manifestação do Colegiado acerca do Mandado de Segurança, a ser enviada 220 

para todos os órgão, inclusive Promotoria Pública, que foi aprovada por 221 

unanimidade; - Manifestação conjunta CMESO e Fóruns da Educação Infantil, 222 

aprovada com a abstenção da Conselheira Parê; - Iniciar a redação do 223 

Documento, com a condução da Conselheira Daniele, aprovada por 224 

unanimidade. 3. Manifestações e/ou encaminhamentos referente às  reuniões 225 

on-line: A Presidenta propôs que as Reuniões fossem gravadas e depois 226 

publicadas no Site ou Página do Facebbok do CMESO, ou fazer as Reuniões 227 

com transmissão simultânea. O Conselho Alexandre apontou a necessidade 228 

de formalização das Reuniões on-line, mesmo para o pós Pandemia, relatou 229 

que Conselhos Universitários já gravam suas Reuniões, desta forma a gestão 230 

democrática se amplia. Foram postas em votação pela Presidência, três 231 

propostas: -Reuniões on-line em caráter permanente; -Reuniões on-line a 232 

serem gravadas e disponibilizadas, pelos canais de comunicação do CMESO 233 

e Transmissão ao vivo, as três propostas foram aprovadas por unanimidade. 4. 234 

Encaminhamentos sobre a resposta ao Ofício 06/2020 – alteração de vigência 235 

de mandato dos conselheiros/as: A Presidenta contextualizou a situação do 236 

mandato das Conselheiras e Conselheiros, que tiveram seus mandatos 237 

interrompidos em dois mil e dezenove, em especial a situação do término dos 238 

mandatos da Conselheira Giane e do Conselheiro Everton, relatando que os 239 

dois tiveram prejuízo de sessenta e seis dias em seus mandatos, a Presidência 240 

http://www.cmeso.org/
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encaminhou Ofício para a SEDU, solicitando a prorrogação dos mandatos para 241 

que completassem o período em que foram prejudicados, enviou no mês de 242 

março e recebeu a resposta na semana passada, o Secretário da Educação é 243 

a favor e encaminhou para a SAJ. A Conselheira Daniele registrou sua 244 

indignação pela perda da Conselheira Giane e do Conselheiro Everton, pediu 245 

que fosse feita nova solicitação para a SAJ, para que eles possam usufruir do 246 

tempo que foi perdido com a suspensão dos mandatos, comentou que o 247 

Secretário da Educação pode fazer esta reparação nomeando-os por Notório 248 

Saber. A Conselheira Parê comentou que a demanda de documentos na SAJ 249 

é muito grande e discorda que a situação retorne para a SAJ, pois demorará 250 

novamente. O Conselheiro Odirlei reiterou a necessidade da reparação do 251 

prejuízo. O Conselheiro Alexandre também pontuou a necessidade da 252 

reparação do prejuízo, a resposta dada no Ofício não caracterizou reparação, 253 

entende que a contagem de tempo para novos encaminhamentos, deve ser 254 

feita a partir da data do recebimento do Ofício pela Presidência. A Conselheira 255 

Parê comentou que a solicitação chegou em cima da hora para a SAJ, que 256 

faltou planejamento e que foi feito próximo ao final dos mandatos. A Presidenta 257 

não discordou dos apontamentos feitos, pela Conselheira Parê, retomou toda 258 

a “perseguição” da época da suspensão dos mandatos e toda a demanda que 259 

o Conselho precisava dar conta no retorno no final do ano e consequentemente 260 

no início deste ano, em fevereiro o CMESO iniciou os trabalhos deste ano, no 261 

mês de março que se percebeu o prejuízo causado pelo Decreto que 262 

suspendeu os mandatos. A Conselheira Parê retomou a necessidade de 263 

planejamento. O Conselheiro Alexandre comentou que todos os setores que 264 

atendem demandas jurídicas estão sobrecarregados, entendendo que um ato 265 

administrativo poderia dar a concessão dos sessenta e seis dias, que reparar 266 

este prejuízo é o mínimo que poderá ser feito, solicitou encaminhamento para 267 

a SEDU. Neste momento da Reunião deixaram de participar a Conselheira 268 

Angelica e o Conselheiro Pedro, devido a outros compromissos já agendados. 269 

Foi colocado em votação pela Presidenta o seguinte encaminhamento: 270 
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Encaminhamento de Ofício para a SEDU, solicitando que a ciência dos fatos 271 

seja contada a partir da ciência do P.A. por parte da Presidência do CMESO, 272 

para que sejam retomadas as trativas, o encaminhamento foi aprovado com a 273 

abstenção das Conselheiras Marina e Parê. 5. Manifestações e/ou 274 

Encaminhamentos sobre a publicação do Veto à Deliberação Conjunta 275 

CMESO/CAE 01/2020: foi vetada na semana passada com ciência à 276 

Presidência via Ofício, com data de vinte e três de maio, data posterior a 277 

Portaria de lavra. O Conselheiro Alexandre pontuou que o ato do Secretário foi 278 

extemporâneo, que a Presidência pode solicitar com base no princípio da 279 

publicidade, que seja publicada a Deliberação via Ofício ao Secretário da 280 

Educação. Diante do exposto pelo Conselheiro este foi o encaminhamento 281 

dado pela Presidenta. Como a Reunião chegou ao limite do tempo regimental, 282 

a Presidenta colocou em votação a prorrogação da Reunião, por trinta minutos, 283 

a prorrogação foi aprovada por todas e todos as/os presentes. 6. 284 

Manifestações e/ou Encaminhamentos referentes à Pandemia Covid-19: A 285 

Conselheira Daniele retomou o conteúdo do manifesto do FEISor lido na 286 

Palavra da Comunidade, comentou que não vê como ter protocolo de retorno 287 

das aulas presenciais, que um retorno coletivo deve acontecer somente com a 288 

garantia de segurança sanitária, feito de maneira intersetorial, com 289 

planejamento feito com representantes de diversos segmentos, que 290 

distanciamento não cabe para a Educação Infantil (de adulto para criança e 291 

nem de criança para criança), a Educação Infantil é lugar de interação, como 292 

bem exposto pelo Parecer da Câmara de Educação Infantil, que faz um resgate 293 

da concepção de criança e infância. Registrou novamente, sua indignação com 294 

o funcionamento de Creches neste período que estamos vivendo. Indignação 295 

com o retorno dos funcionários ao trabalho presencial, comentou que está 296 

aguardando orientações, e relatou que o que será feito na Escola pode ser feito 297 

em casa, sem expor as pessoas. Indignação à adesão ao Centro de Mídias da 298 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, destacando que os 299 

Profissionais ficaram sabendo pelo Facebook e contato da Comunidade com 300 
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as Escolas, que o conteúdo do Centro de Mídias não dialoga com os 301 

Documentos da Rede Municipal de Ensino e CMESO, que a adesão não 302 

passou pelo CMESO, não respeitou as Deliberações do CMESO e DCNEIs, 303 

não ocorreu diálogo, pesquisa e a “base” não foi avisada, ocorreu de forma 304 

monocrática, as ações tomadas na emergência estão sendo catastróficas, 305 

desconstruindo o que vem sendo construído aos passos. A Presidenta 306 

comentou que tomou conhecimento do Centro de Mídias pelo Facebook, 307 

contextualizou o que é o Centro de Mídias, relatou que o que vem acontecendo 308 

não faz parte de tudo o que vem sendo dialogado, pautado e acordado, estas 309 

atitudes causam impacto para a Educação de Sorocaba, manifestou 310 

indignação com a atitude da SEDU, pois o Centro de Mídias não dialoga com 311 

os Documentos da Rede e das Escolas A Conselheira Daniele deixou explicito 312 

e registrado para as Conselheiras e Conselheiros  que representam a 313 

SEDU, que precisa ocorrer diálogo com a “base” e consultar os Documentos 314 

oficiais da Rede, que esta atitude é política de governo e não política de Estado. 315 

A Conselheira Parê comentou que nada mudou em relação ao Calendário 316 

Escolar, contagem de frequência e reposição de aulas presencialmente, que 317 

não ocorreu ruptura, que terá encaminhamentos com o segmento do Ensino 318 

Fundamental II, mas que estes não contarão como reposição de carga 319 

horária/dia letivo, contextualizou o que é o Centro de Mídias para a SEDU, que 320 

este é mais uma estratégia para aquela pequena parcela que está acessando 321 

o Site da SEDU, não é um projeto/programa da Prefeitura ou da Rede, 322 

discordou que precisava passar pelo CMESO, pois é um Aplicativo e de 323 

excelente qualidade. Relatou que Professoras e Professores podem contribuir 324 

com sugestões para a Plataforma da SEDU, que é um canal para que as 325 

famílias possam ver as aulas e atividades. Deixou o convite para o CMESO 326 

participar das Reuniões que acontecem toda sexta-feira, registrou que estas 327 

ações da SEDU não se caracterizam como EaD. Relatou algumas ações 328 

referentes a protocolos da saúde, informando que o grupo da SEDU que 329 

acompanha o planejamento é o mesmo que acompanha o Site onde estão as 330 
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atividades sugeridas para as famílias e crianças, na semana passada teve 331 

reunião com representantes da Secretaria da Saúde, vigilância sanitária e 332 

epidemiológica, comentou que em algum momento as aulas presenciais terão 333 

que ser retomadas, que terá um treinamento, para quando as aulas presenciais 334 

sejam retomadas, não se sabe quando, mas as aulas presenciais serão 335 

retomadas, informou que a UNDIME se posicionou sobre a necessidade de um 336 

Comitê intersetorial e este será formado, com representantes do CMESO e 337 

CAE, para análise da Norma Técnica, a previsão é de uma Norma Técnica 338 

para toda a cidade, ainda não se sabe quais serão os protocolos, não está 339 

sendo pensado em retorno das aulas presenciais, sem um Protocolo, o retorno 340 

das aulas presenciais será de acordo com a determinação do Governo 341 

Estadual. Em relação a Portaria e Instrução da Prefeita, a SEDU está 342 

construindo a Instrução para o segmento da Educação, dialogando com o 343 

Sindicato, amanhã pela manhã terá nova reunião do Secretário da Educação 344 

com a Prefeita, amanhã circulará a Instrução até o meio dia. A Presidenta 345 

registrou que se deve ter cautela, não divulgar atividades que envolvem o 346 

Currículo neste momento. O Conselheiro Odirlei comentou que em Reunião da 347 

Câmara de Educação Infantil, foi pensado em encontros intersetoriais 348 

realizados pelo CMESO, para a Comunidade, a fim de subsidiar toda a 349 

Comunidade com assuntos urgentes para este período de Pandemia, solicitou 350 

que isto seja colocado em Pauta para encaminhamentos. O Conselheiro 351 

Alexandre comentou que nenhum país retomou atividades em meio ao pico da 352 

Pandemia, o Ensino Superior, pesquisa na área, apontam que o retorno deve 353 

acontecer com a queda da curva, que o CMESO também deve tratar de 354 

assuntos relativos a segurança dos trabalhadores da Educação, que é 355 

fundamental a escuta de vários segmentos, que política pública desprende 356 

energia e recursos, mas não se sustenta a longo prazo sem planejamento. Se 357 

as atitudes tomadas não dialogam com PPPs e Documentos, não deve ter 358 

adesão a programas ou projetos, leu o trecho da Deliberação do CMESO, que 359 

regulamenta adesões a projetos e programas pela SEDU, comentou que o 360 
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Centro de Mídias é uma ação correlata e diante disto é evidente que tem que 361 

ser discutido, a Constituição Federal garante a gestão democrática, se teve 362 

assinatura é ilegal, tem que passar pelo CMESO e que o Colegiado tem que 363 

se posicionar quanto ao retorno dos Profissionais da Educação ao trabalho 364 

presencial. A Conselheira Daniele retomou a questão da legalidade da adesão 365 

ao Centro de Mídias, e que é preciso posicionamento quanto ao retorno dos 366 

Profissionais da Educação ao trabalho presencial. Pontuou que o Comitê que 367 

está planejando o protocolo de retorno das aulas presenciais precisa ter 368 

alguém da “base” que está na Escola. Como encaminhamento a Presidenta 369 

colocou em votação a elaboração e divulgação de uma Manifestação contrária 370 

ao retorno dos Profissionais da Educação ao trabalho presencial neste 371 

momento, a Manifestação foi aprovada com a abstenção da Conselheira Parê. 372 

Com o término do tempo de prorrogação da Reunião, os trabalhos foram 373 

finalizados pela Presidência e os assuntos que não foram tratados na Reunião 374 

de hoje serão pautados nas próximas Reuniões. Eu, Odirlei Botelho da Silva, 375 

lavrei a presente ata que após lida e achada conforme será assinada por mim 376 

e por todos os presentes. ___________________________________ 377 

______________________________________________________________378 

______________________________________________________________379 

______________________________________________________________ 380 

Aprovada na 568ª Reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, realizada 381 

remotamente por meio de vídeo conferência na plataforma Google Meet). 382 

 383 

 384 
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