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DADOS GERAIS 
 

Data: 29/06/2015 
 

Local: Salão de Reuniões 5º andar 
 

Horário: 09:00 horas 

Tipo de Reunião: de Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Rubens Antonio Mandetta de Souza Sec. Educação 

João Bosco Arantes B. Guimarães Sec. Educação 

Maria Nazareth Guimarães Cardoso PM São Vicente 

Venúzia Fernandes do Nascimento PM Santos 

Irene C. M. Tupiná PM Mongaguá 

  

CONVIDADOS  

Célia Gonçalves Silva de Souza Seduc PM Guarujá 

Vânia Maria de Andrade Mesquita Seduc PM Guarujá 

Rejane Maria Emília x Seduc PM Guarujá 

Thaloa M. Prestia Ramos PM Praia Grande 

Marilena Ferreira PM Praia Grande 

Rosa Maria Sessa PM São Vicente 

Maria Julia Machado Paes PM São Vicente 

Jaqueline Cabral Alves PM Bertioga 

Lucia Helena Carvalho Gonzalez PM Bertioga 

Solange Cabral Alves PM Bertioga 

Tatiana Cristina Gomes Araújo PM Bertioga 

Soraya Rodrigues Sales PM Itanhaém 

Maria Cecília C. Tecidos PM Itanhaém 

Joelma Carreiro Diogo PM Itanhaém 

Luiz Henrique Gonçalves SERT - SP 

Eduardo Marinõ Rial PM Mongaguá 

Lucio de Castro PM Mongaguá 

Glenda A. da Silva Belchior PM Mongaguá 

  

Prof.ª Marilena Malvezzi SP (Palestrante) 

Robnson Germano Agem/Condesb 

Francisco Gomes da Costa Neto Agem 

Evandro Barros da Silva Estagiário 

Marcelo Hermsdorf Henriques dos Santos Estagiário 
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DADOS GERAIS 

Pauta divulgada em: 
23/06/2015 

Reunião iniciada às: 
09:23 horas 

Término da Reunião às: 
13:50 horas 

 

OBJETIVOS 

FORUM METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO 

PAUTA 

9:30 h Informes gerais 

09:45h – A Professora MARILENA MALVEZZI – apresentará as metas no plano do 

ESTADO de São Paulo; 

10:00h – São Vicente; 

10:15h – Santos;  

10:30h - Praia Grande;   

10:45h - Peruíbe;  

11:00h - Monguaguá;  

11:15h - Itanhaém;  

11:30h -  Guarujá; 

11:45 hs – Cubatão;  

12:00h – Bertioga; 

12:15h - síntese e ideias para o encaminhamento de soluções. 

13:00h Encerramento coma definição de Pauta para a próxima reunião 

 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Cubatão, Itanhaém, Praia Grande, Bertioga, Guarujá e Peruíbe; 
Estado: Emprego e Rel. do Trabalho e Meio Ambiente. 
 
Relato do andamento dos trabalhos. 
 

 O Fórum foi aberto pelo Senhor Coordenador da Câmara Temática de Educação, solicitou 
que cada município apresentasse o que vem desenvolvendo em relação a aplicação de 
estudos e trabalhos na área de educação voltados a educação infantil, conforme segue; 
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 O Coordenador iniciou a reunião enfatizando a elaboração do Plano Regional de 
Educação, e que neste plano fossem elencados todas as necessidades dos professores 
relacionados as dificuldades e o que seria necessários se elaborar e implementar no 
sentido de capacitor os professores; 
 

 Neste momento a Profª Irene de Mongaguá pediu a palavra para sugerir, que se fizesse 
uma capacitação conjunta de professores; 

 

 Disse ainda que os professores têm dificuldade de estabelecer e atuar no currículo do 
ensino médio e profissionalizante, que é possível a reorganização do ensino médio e 
transporte escolar, que é também necessário um curso de Graduação de professores; 
 

 Após esta explanação o Cooedenador cedeu a palavra a prof. Marilena Malvezzi, 
Coordenadora da elaboração do plano estadual, para que esta fizesse sua apresentação, 
onde foram abordados por ela os temas abaixo: 

 

 Questão principal - financiamento fica prejudicada na situação atual, diagnóstico -300 mil 
alunos de 14 a 17 anos que não estão matriculado; estes alunos estão no município e 
não no estado, precisamos da ajuda do município para identificar este aluno e inclui-lo, 
plano nacional é triplicar o número de matrículas no ensino técnico profissionalizante, no 
estado a meta (temos 600 mil alunos) a meta é aumentar 50% o número de alunos da 
Paula Souza, (p Souza tem 200 mil e Sistema s tem 300 mil) no final da década 
chegaríamos a 300 mil e o sistema s 600 mil. 

 
 programa via rápida A see comprou  alguns cursos 
 Brasil 4000 municípios com plano hoje é no Estado de São Paulo - municípios 

 158 enviados ao legislativo, 68 aprovados pelo legislativo e 240 sancionados pelo 
município, 

 plano do estado de SP: 
 A Sec. Estadual de Educação não trabalhou - o no governo passado o secretário 

apresentou um plano; 

 plano na Sec. Estadual de Educação hoje é inédito, está sendo finalizado para 
encaminhamento à Assembleia Legislativa; 

 
 Começo de 2013 o secretário regulamentou o fórum com normas e regulamento, o fórum 

começou a funcionar em março de 2014, com 74 entidades do estados, 24 reuniões a 
partir daí, a ele elaboração do plano segundo a constituição do estado e o executivo. O 
decreto que regulamenta estabelece o plano. O fórum apresentou proposta, o secretário 
pôs em discussão em conjunto com a ondime, conselho, Sec. Estadual de Educação e, 
Consultou os dirigente, coordenadores e 200 mil professores; 
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 Diagnóstico 
 Meta 1 - Educação Infantil: 

Universalizar. A pra escola. População de 1.100.000 e temos 900. Só 12 % não estão. 
Regime de colaboração entre o estado a união e os municípios.  
Creche 0 a 3 anos. 50 %. Ate o final da década. 
População de só estamos atendendo 32 % e precisamos crescer 18 %. 
Questão complexa - aumento da rede e formação de professoras, 
Infraestrutura é complicada por falta de espaço físico. 
 

 Meta 2 - 99,2 % estão na escola. Temos vagas, saude, dificuldade. 
Conclusão na idade certa entre com 6 e saia com 14. Só 7% não concluem no tempo 
adequado. 
Ensino médio 2.000.000, e matriculado 1.700.000 faltam 300 mil para atender esta meta. 

 Meta 3 - de atingir estes 300 mil e para o próximo ano. 
 Meta 4 - crianças com deficiência, 

902 mil são atendidos e falta 7%. O PNAD é amostra de domicílio. 
Escolaridade de 4 a 17 anos. 

 Meta 5 - que impacta ao município. 
Prevê alfabetizar o aluno no final do 2 ano. 90 % já se alfabetizam no 2 ano. 

 Meta 6 - educação integral – 50 % das escolas pública e 25 % dos alunos. 
44 das nossa escolas incluindo creches até o final da década falta 6 %. 
- só temos 10 % dos alunos 

 Meta 7 - qualidade 32 estratégias que tratam da estratégia. 
 Meta 8 - a escolaridade média temos escolaridade muitobaixo, 

Alfabetização de jovens e adulto, Educação superior - formação continuada. 

 Meta 13 - qualidade superior rio 
Até 2024 15 mil mestres. 

 Meta 17 - valorização dos profissionais  
Plano de carreira já temos e precisamos de ajustes 

 Meta 19-  gestão democrática, desceria até eleição de diretores, no estado 
mantivemos o plano de carreira 

 Meta 20 - financiamento - ampliar os investimentos publico com alteração do 
sistema tributário,. 

Finalizando - identidade de gênero. Todas estratégias doaram mantida mas foi tirada a 
palavra gênero. 
 

 Apresentação São Vicente. 
A rede está apresentando muita dificuldade: 
É necessário buscar toda (50.000 alunos) crianças fora da creche. 
O plano em 2014 não teve nenhum trabalho. Em 2015 foi feito de 
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Dificuldade está na expansão da rede infantil e pre escola. 
 

 Apresentação de Santos. 
Já tinha plano de des 2010. Que já atendia as principais temáticas e está atualizado. 
Fizemos uma leitura é atualização do plano. 15 membro fizeram apenas alguns ajustes. 
Em 2010 5 mil pessoa participará. 
Foi reduzido trinta metas. De 0 a 3 anos a meta já foi universalizada. 
Temos um déficit de 300 vagas. 
De 4 a 5 já está universalizada com vaga sobrando. 
Inclusão e o principal problema. Pessoas que estão fora da nossa faixa. Aumento da 
procura só numa semana 103 novas procuras. 
Educação integral 7 escolas e 13 núcleos que atendem 5.000criancas 
No fundamental atende a todos. Recebeu hoje 700 da rede privada. 
A infraestrutura e um desafio. Cronograma de fazer acessibilidade com o. Ministério 
Público, 
Qualidade, valorização , formação - muitos da rede conveniada ainda não eram 
formados, 
Família escola e protagonismo juvenil. 
Qualidade do atendimento. 
A questão do financiamento é uma questão que preocupa muito. Universidade Aberta em 
crescimento. Estão criando um fórum permanente de monitoramento do plano. 
 

 Apresentação de Praia grande; 
70 unidades escolas próprias. Não possuem nenhuma conveniada. 
Desde 2013, teve 21 oficinas e dois fórumPara revisão de metas e fixar novas me tas. 
104 metas. 
Estado através da Paula Souza e é diretoria de ensino participaram. 
 - meta de atender 4 e 5 anos - atende 85%. 
- infraestrutura dá-os prédios do estado são bastantes criticadas pelos pais, 
- dificuldade de participação democrática dos pais. 
52% na educação infantil. 
 Principais desafios - financiamento da educação e ampliação do número de vagas no 
ensino infantil. 
- estratégia de haver uma estratégia de trabalho conjunto entre a rede estadual e 
municipal em relação à questão de possíveis deficiências no aprendizado. 
- professor especializado na educação inclusiva. Parceria com as universidades locais. 
 

 Apresentação de Monguagua. 
Resultaram em 19 metas (juntou 19 e 13). 
Preocupação com as leis de responsabilidades fiscal. Disponibilidade  
Descumprimento... 
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Grandes preocupações 
Creche hoje só 38% mais de 500 crianças fora da creches. 
Aprendizagem em especial dos alunos finais. Indicadores de 6 14 anos. 
Falta de investimento na formação dos professores. 
Currículo e grave - houve incialmente um problema em relação. Equipamentos. 
Funcionários não docentes. Formação de ensino superior na educação infantil. 
Processo democrático - participação da comunidade escolar, país e conselheiros. 
Fórum e formação  
Avaliação dos docentes X indicadores. 
Atendimento das metas e prazos; 
 

 Apresentação de Itanhaém 
Educação infantil 25% 
Educação integral 15% 
Educação de jovens e adultos - demanda maior de fundamental. 
Folha de pagamento de professores. 
CETEC MUNICIPAL - tecnico municipal; 
 

 Apresentação de Guarujá 
Gestão municipal, estadual? Federal?; 
 

 Apresentação de Bertioga 
 
Próxima reunião dia 29 de julho as 9:30 hs. Definição de roteiro para plano metropolitano 
de educação. 
 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada às 13:50h. 

 
 

Santos, 06 de julho de 2015. 
 
 
 

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA 
Coordenador 

 
 
 
Robnson Germano 
Secretário 


