
 
 

 
 

 

 

 
 

 

                                                     

CT Educação 002.16 

  Página 1 de 3 

DADOS GERAIS 

 
Data: 18/04/2016 

 
Local: AGEM 

 
Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: de Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

João Bosco Arantes Braga Guimarães  Secretaria de Estado de Educação 

Rosa Maria Apolinário Gonçalves   PM Cubatão 

Enéas Machado  PM Santos 

CONVIDADOS  

Rejane Maria Emilio PM Guarujá 

Luiz Martins de Almeida  PM Bertioga  

Luciana Helena C. Gonzalez  PM Bertioga 

João F. dos Santos Diretoria de Ensino São Vicente 

Alexandre Cruz dos Santos  AGEM/ Estagiário  

Richard Durante Junior AGEM 

Caroline de Souto Branco Coutinho AGEM 

Marcelo Hermsdof AGEM/ Estagiário 

Pauta divulgada em:  
11/04/2016 

Reunião iniciada às: 
9h55 

Término da Reunião às: 
11h10 

 

OBJETIVOS 
 
 Item I – Reestruturação da CT de Educação; 
 Item II - Assuntos de interesse dos Representantes da CT. 
               

 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente; 
Estado: Emprego e Relações do Trabalho e Meio Ambiente. 
 

- Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da CT de Educação, João Bosco, o qual 

relembrou a proposta das reuniões da CT serem bimestrais; 

- Informou que: 

 
Ata de Reunião da Câmara Temática de Educação   

N 002/2016 
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a) Anteriormente a CT entregou um plano de trabalho a AGEM, sugerindo uma 

pesquisa de formação. A AGEM informou que não possuía recursos; 

b) Os representantes de Mongaguá e Praia Grande ficaram responsáveis pelo curso 

técnico, iriam montar uma plataforma de pesquisa, mas que também não 

entregaram; 

c) No ano passado, cada município apresentou o trabalho que está desenvolvendo na 

Educação Infantil; 

- O Coordenador apontou a existência de uma diferença entre a educação fundamental 

do Município e a do Estado; 

- Sugeriu um melhor método de adaptação no momento de transferir alunos da rede 

Municipal para Estadual; 

- Bertioga alegou que há uma grande distância entre a quantidade de funcionários das 

Redes Estaduais para as Municipais; 

- Foram levantados outros fatores de diferenciação entre as duas redes como: número 

de alunos, faixa etária calendário escolar, estrutura dos prédios, quantidade de 

funcionários, entre outros; 

- Media de alunos por sala nos Municípios e de 20 alunos por sala e do Estado é 35 

alunos por sala; 

- O Sr. João dos Santos, destacou a importância do processo de adaptação dos alunos e 

o envolvimento da família no processo de transferência; 

- O Coordenador destacou que os municípios tem mais facilidade em designar 

funcionários para cuidar dos alunos com deficiências, que há alguns mecanismos para 

atender a demanda dos alunos com deficiência como: professor itinerante e a sala de 

recursos; 

- Existe um indicio de que a demanda de alunos com deficiência possa aumentar; 

- Os municípios informaram que, conseguem atender os alunos com deficiência, 

respeitando o que é exigido por lei, em alguns casos há necessidade de Laudo médico; 

- O Coordenador destacou que nas escolas do Estado de Santos e Guarujá se detecta 

um esvaziamento das salas de aula e que Bertioga tem a tendência de aumentar a 

demanda por salas de aula; 

- Cubatão destacou a criação do Projeto Pai Cuidador, projeto ainda não inicializado;  
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- Próxima reunião dia 21/06/2016, na AGEM. 

- Pauta sugerida: Educação Inclusiva e Mapeamento por Escola; 

- O coordenador por não haver mais assuntos a tratar encerrou a reunião. 

 

 
Santos, 18 de abril de 2016 

 
 
 

JOÃO BOSCO ARANTES BRAGA GUIMARÃES 
Coordenador 

 
 
 
 
ALEXANDRE CRUZ DOS SANTOS  
Secretário 


