PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOROCABA

Comunicado CMESO no 04/2021,
de 26 de abril de 2021
Assunto: Realização da Consulta Pública CMESO nº
01/2021 para avaliação das condições de segurança
nas escolas da rede municipal de Ensino.
Conforme aprovado em sua 582ª reunião ordinária, em 09/04/2021, a presidência do Conselho
Municipal de Educação de Sorocaba (CMESO) torna pública a realização da Consulta Pública
CMESO nº 01/2021 – e a metodologia a ela associada – para coleta de informações referentes à
segurança nas escolas junto às Escolas Municipais de Sorocaba.
1. Objetivo
A pesquisa tem por objetivo levantar informações técnicas relacionadas à segurança nas
escolas e seus impactos nas atividades de ensino, produzindo subsídios para a discussão,
proposição e acompanhamento das políticas públicas que possam levar ao aperfeiçoamento do
Sistema Municipal de Ensino, à melhor qualidade do ensino municipal e a um melhor
investimento dos recursos públicos no âmbito da Educação.
2. Perguntas
As escolas serão questionadas quanto ao que segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificação da escola
E-mail institucional da escola (*)
Endereço da escola
Quais itens de segurança sua escola possui? (**)
Quais itens de segurança sua escola entende que seria importante possuir? (**)
Sua escola já sofreu, desde 2019, algum furto/roubo/dano/vandalismo?
a. Período da ocorrência
b. Valor total estimado dos bens furtados/roubados/danificados
c. Breve descrição dos bens furtados/roubados/danificados
d. Número dos Boletins de Ocorrência (BOs)
e. Essa ocorrência inviabilizou (ou está inviabilizando) o trabalho da escola por
algum período desde a sua ocorrência?
f. A situação gerada por esse furto/roubo/dano/vandalismo já foi regularizada?
g. Caso a situação ainda não tenha sido regularizada, qual o tipo de demanda da
escola?
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h. Descreva brevemente o que falta ser regularizado
i. A escola tem sugestões de políticas públicas que possam melhorar a segurança
nas escolas?
7. Nome de quem está prestando esta informação (*)
8. Cargo ou função na escola (*)
9. Informações de contato (*)
10. Declaração de que as informações prestadas são corretas e verdadeiras
(*) Informações consideradas de caráter interno, que não serão divulgadas pelo CMESO.
(**) Informações que não serão divulgadas individualmente para preservar a segurança das
escolas.
3. Metodologia
Publicidade e transparência. O CMESO tornará púbica a presente consulta através da
publicação do Comunicado CMESO nº 01/2021 em sua página e realizando ampla divulgação do
mesmo em suas redes sociais, bem como solicitará a Secretaria da Educação (SEDU) a ampla
divulgação e publicação do mesmo no Jornal do Município de Sorocaba (JMS). Período de
realização. A consulta permanecerá aberta para inserção de dados pelos responsáveis nas
escolas no formato digital exclusivamente através do endereço eletrônico
https://forms.gle/pFVFJVXXZZhpUWBt6 no período de 26/04/2021 a 29/04/2021. Informações
recebidas de outras formas serão desconsideradas. Público-alvo. Os dados deverão ser
informados pela equipe gestora das escolas públicas do município de Sorocaba, e poderão ser
inseridos no sistema por qualquer pessoa por ela designada. Reprodutibilidade e
rastreabilidade. Todas as informações terão indicação clara do responsável pelo seu
fornecimento, tornando os dados reprodutíveis e rastreáveis em caso de necessidade. Dados
sem a identificação nominal da fonte serão descartados. Validação dos dados. Após o
encerramento do período de coleta de dados, esses serão tabulados e validados pelo CMESO e
enviados de volta para as escolas no período de 30/04/2021 a 03/05/2021 para identificação da
existência de algum dado indevido, impreciso e/ou incorreto. Na inexistência de apontamento
pelas escolas de alguma inconsistência, os dados serão considerados validados por estas. Os
dados eventualmente considerados inválidos pelas escolas serão desconsiderados. Análise dos
dados. Após a validação dos dados pelas escolas, o CMESO realizará análise das informações
consideradas válidas, utilizando recursos estatísticos, computacionais e correlatos para a
elaboração de estudos, gráficos, relatórios, mapas, vídeos e/ou similares. Publicidade dos
resultados. O CMESO dará ampla publicidade aos resultados obtidos, que serão considerados
de interesse público e, portanto, de livre reprodução e circulação, com vistas a estimular e
subsidiar a discussão e a construção de políticas públicas no âmbito da Educação. As perguntas
que contenham informações de caráter pessoal ou que possam comprometer a segurança das
escolas serão consideradas de caráter sigiloso pelo CMESO, e seu conteúdo não será divulgado
a terceiros, sendo tais informações restritas ao âmbito do colegiado. Compromisso ético. Todos
os dados que possam conter referências explícitas a envolvidos em eventuais questões de
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segurança nas escolas, bem como qualquer outra informação que possa violar compromissos
éticos, especialmente envolvendo crianças ou adolescentes, serão omitidos pelo CMESO
quando da divulgação das informações. Covid-19. A presente consulta pública está sendo
realizada de forma totalmente digital e dispensa a necessidade de qualquer interação social,
respeitando, portanto, todas as recomendações, procedimentos e/ou protocolos sanitários
vigentes durante a pandemia da covid-19.
Prof. Dr. Alexandre da Silva Simões
Presidente do CMESO
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