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DADOS GERAIS 

Data: 01/07/2020 
Local: Agem 

Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Priscila Eleutério Gomes Prefeitura de Mongaguá 

Débora Illa Longhi Gallo Prefeitura de Peruíbe 

Vanessa Rovenna Hernandes Prefeitura de Praia Grande 

Cristina Abreu da Rocha Barletta Prefeitura de Santos 

Maria de Lourdes Rocha Freire Sec.Est. infraestrutura e Meio Ambiente 

João Bosco Arantes Braga Guimarães Secretaria de Estado Educação 

Convidados:  

Leni Rocha Santos AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Rubens Antonio Mandetta Prefeitura de Bertioga 

Célia Monti Viana Prefeitura de Bertioga 

Aparecido Silva  Prefeitura de Bertioga 

Carla Maria Esther Antoni  Prefeitura de Bertioga 

Claudia Lima Prefeitura de Bertioga 

Márcia Regina Terras Geraldo Prefeitura de Cubatão 

João José Pecchione Prefeitura de Guarujá 

Vanessa Rovenna Hernandes Prefeitura de Praia Grande 

Grace Paiva Prefeitura de Praia Grande 

Liliane Rezende Prefeitura de Santos 

Maria Helena Marques Prefeitura de Santos 

Eugenia Marcondes Leal Teixeira Prefeitura de São Vicente 

Rosana Parada  

Pauta divulgada em:  
29/06/2020 

Reunião iniciada às:  
14h25 

Término da Reunião às:  
16h20 

 

OBJETIVOS 

• Item I - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

• Item II - Protocolos para o retorno presencial às aulas; 

• Item III - Medidas a serem adotadas pelas duas Diretrizes de Ensino e os nove 
municípios; 

• Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Link da videoconferência: https://meet.google.com/nyp-yrzy-euw 
 
Ausências: 
Município: Itanhaém  
 

− O Coordenador da Câmara Temática deu início à reunião agradecendo a 

Ata de Reunião Extraordinária da Câmara Temática de 
Educação 

N 001/2010 
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presença de todos e foram tratados os seguintes aspectos: 

− O Coordenador informou que conversou com a Secretária de Santos, Cristina 
Barletta sobre que a volta às aulas não será regular, diante da nova situação; 

. Alunos que estão voltando com perdas; 

. Não será volta de férias, nem de um recesso; 

. Volta ao meio físico; 

− Na sequência a Secretária Cristina Barletta, fez uma breve consideração sobre 
justiça restaurativa, da qual é grande incentivadora desse trabalho; 

. Disse que a justiça restaurativa é uma política pública; 

. Deu seu testemunho de bons resultados como diretora de escola, de como lidar 
com conflitos; 

. A proposta de prevenção/equilíbrio da relação de toda a comunidade escolar; 

. Destacou que diminuíram os casos de jurisdicialização; 

. Tem apoio do Rotary, onde são disponibilizadas salas próprias para o programa; 

. O programa será muito utilizado após pandemia e colocou a equipe de Santos a 
disposição dos demais municípios; 

− Liliane, da prefeitura de Santos apresentou o trabalho feito em seu município e 
informou que São Vicente também tem o núcleo de justiça restaurativa e que 
fizeram uma apresentação do programa em Itanhaém e em Mongaguá; 

. Destacou o que vem a ser o programa, ou seja, é uma filosofia de via, não é só 
resolver conflitos, qualidade de melhorar a convivência; 

. Colocou que já existe uma formação na Unisanta, curso de extensão; 

. É o primeiro curso dentro do Estado de São Paulo de justiça restaurativa. A 
proposta do curso é estar junto, trabalhar dentro do contexto do que já existe na 
escola – humanização; 

. Estão trabalhando com o preventivo; 

. Metodologia americana; 

. Importância do cuidar do humano; 

. Necessidade de fortalecer a rede; 

. Colocou-se a disposição para ajudar as demais cidades; 

. Destacou que é preciso implementar, ajudar com valores que não tem hoje na 
família – acolher; 

. A violência nunca vai acabar, mas podemos ajudar na prevenção; 

. Círculos de construção de paz – grupos de trabalho; 

. Finalizou sua apresentação agradecendo pelo espaço, se colocando a disposição 
para ajudar a todos, convidou a todos para participarem no dia 08/07, de evento 
sobre o dia da justiça restaurativa e de lançamento de livro sobre essa matéria, 
focada para a criança, encaminhará convite da Câmara Municipal. Passou o seu 
email justicarestaurativa@santos.sp.gov.br; 

− Antes de ouvir os Secretários municipais de educação de como irão encaminhar o 
retorno _as aulas, na forma presencial, em cada município, o Coordenador 
passou a palavra a Débora, Secretária de Peruíbe e Coordenadora do Polo da 
Baixada Santista, da Undime, a qual informou sobre as deliberações da Undime e 
apresentou o resumo da reunião; 

. Destacou que no dia 23/06, a Undime de SP organizou um encontro com o 
Ministério Público, órgão gestor de diretrizes para as promotorias públicas do 
Estado de São Paulo, que traçou um panorama das expectativas do Ministério 

mailto:justicarestaurativa@santos.sp.gov.br
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Público a esse período de pandemia e as Secretarias de Educação; 

. A Promotoria teve várias demandas, onde para algumas foram feitas 
recomendações e que tem algumas em aberto e que cada Promotor de Justiça 
tem a independência da sua atuação; 

. Existem alguns pontos focais que merecem atenção quanto ao retorno das aulas; 

. Comentário sobre o processo de merenda escolar que não atendia a totalidade 
dos alunos; educação infantil; atividades digitais não atendem cem por cento da 
clientela; dificuldades de compreensão que não deve reverberar na reprovação; 
espaço de zelo enorme, cuidado; alijamento dos mais pobres; alunos com 
deficiência e que já estão chegando demandas sobre tratativas de retorno das 
aulas; 

. Foram feitos alguns comentários, uma série de discussões; 

. Pendência foi à questão da retomada das aulas, como será feita? 

. Ministério Público pedirá um protocolo para cada cidade, sobre a retomada das 
aulas que deverá conter um protocolo de higienização dos espaços escolares; da 
reorganização pedagógica, do transporte, como vai se dar; 

− Informou que Peruíbe já recebeu uma recomendação que esse protocolo deverá 
ser apresentado ao MP. Desde o dia 23/06, Peruíbe já está fazendo 
levantamentos; 

. Os gestores se envolveram com os seus professores e funcionários; 

. Documento único; 

. Estão fazendo a proposta de uma comissão intersetorial – saúde, educação, 
assistência social, conselho, sindicato; 

. Retorno às aulas com segurança; 

. Na semana passada, na Undime, começaram a fazer discussões sobre 
fortalecimento regional; 

. Proposta de que a CT elabore proposta de ações regionalizadas, fortaleceria os 
municípios, lembrando as peculiaridades de cada cidade; 

. Cada cidade produzir uma minuta de documento; 

. Propor retorno idêntico para os nove municípios, porcentagem de alunos, retorno 
por modalidade – firmar regionalmente, reposição presencia e por fim um 
Protocolo sanitário mínimo frente às características da região; 

. Impactos nas redes sejam os mínimos possíveis; 

. Consenso para que os municípios saiam fortalecidos; 

− .Mandetta, Bertioga – quatro a seis comissões para que elaborassem propostas 
para as Secretarias; 

. Ter antecipadamente uma proposta com os diretores; 

. Já estão em atividades – minuta de protocolo; 

. Trabalho positivo com sindicatos, conselhos e secretarias municipais; 

. DRS 4 – trabalhar conjuntamente; 

− João, de Guarujá – duas comissões – ensino remoto e comissão mista; 

. Levantamento dos equipamentos e materiais que as escolas precisarão ter; 

− Eugenia, São Vicente – Prefeito constituiu comissão; 

. Protocolo de saúde – adquirindo os insumos; 

. Portal na entrada das escolas; 

. Acolhimento está dentro do protocolo; 

. Ações pedagógicas; 
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. Dúvida – questão da alimentação escolar; 

. Grupo de risco – baixa grande de número de professores; 

. Como fazer com o aluno que não quer ir para a escola? 

− Cristina Barletta, Santos – apresentou ao Prefeito ontem o plano de ação a luz do 
Estado; 

. Aquisição de insumos; 

. Segurança dos pais; 

. Comitê intersetorial - Diário Oficial de hoje – constituído por representantes da 
saúde, assistência social, conselho municipal, escolas particulares, primeira 
infância, Sejes e conselhos escolares; 

. Levantando questões que irão discutir com as comissões; 

. Coresponsabilização com todos os setores; 

. Consulta Ministério Público e Defensoria Pública para ter respaldo quanto ao 
retorno de quem não quer; 

. Primordial que se tenha ações conjuntas; 

− Márcia Terras, Cubatão – estão fazendo com os gestores levantamento de 
questões sobre o retorno; 

. Falta de professores; 

. Compras de EPI’s; 

. Envolvimento – trabalho conjunto com o Ministério Público; 

. Sem condições de voltar em setembro; 

. Trabalhando com a saúde; 

. Os problemas serão imensos; 

. Garantir a segurança; 

. O trânsito é muito grande = professores; 

− Vanessa, Praia Grande – tem feito consultar a Secretaria de Saúde; 

. Apoio das demais secretarias; 

. Propostas para retorno em agosto, mas mudaram; 

. Aquisição de equipamentos; 

. Preocupação com protocolo sanitário; 

. Importância de parceria; 

. Priscila, Mongaguá – conseguiram vencer um semestre – sobrevivendo; 

. Lidando diariamente com o desconhecido; 

. PCDN das reuniões pedagógicas; 

. Competências sociais dos professores; 

. Não criaram comitê – os membros estão com Covid; 

. Plano de retomada – fortalecer os conselhos municipais; 

. Reuniões remotas com os conselhos das escolas; 

. Equipamentos – elencando, preços altíssimos; 

. Preocupação com alimentação; 

. Sexta-feira live pública para saberem se concordam; 

. Encontro da Unicef – necessidade de interligar; 

. Construção de um plano estratégico; 

. Agradeceu pelo convite e parabenizou pelo trabalho de todos; 

− Lilian, Itanhaém – estão vivenciando o mesmo problema; 

. Sexta-feira terão reunião para discutir de que forma vão viabilizar a volta ás aulas; 
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. Preocupação com os profissionais – jornada dupla; 

− Mandetta – comissão pedagógica – ensino à distância e compra de EPI’s; 
equipamentos; 

. Marcar reunião com a DRS $; 

. Quais seriam as questões que devem ser resolvidas; 

. O que se deve pensar no plano deles; 

. Palestra Undime de Pernambuco; 

− Debora – pedidos – Undime Secretários – conversar com os prefeitos para falar 
com Deputados federais sobre a aprovação do Fundeb; 

. Fundamental que PEC das 800 horas – educação infantil; 

− Cristina – propôs se reunirem novamente, traçar protocolos sanitários; 

. Importância que os retornos sejam na mesma época; 

. Respaldo do Ministério Público e Defensoria Pública; 

− Mandetta – concorda maior segurança para a rede. Tomar todos os cuidados; 

. Deve ser discutida e trabalhada com a área da saúde; 

. Período em que faixa voltarão; 

. Macroimportantes; 

− João Bosco colocou que todos os finais de semana recebem mais pessoas de 
fora, turistas, aspecto que o preocupa muito; 

. Proposta de repassar endereços de fornecedores e descritivos dos materiais 

. Fundeb – trabalhando com vários programas do governo anterior. Correr aos 
prefeitos e deputados; 

. Constar no protocolo da Região Metropolitana da Baixada Santista a vinda de 
turistas nos finais de semana; 

. O Coordenador entrará em contato com os Coordenadores das CT’s de Saúde e 
Desenvolvimento Social, do Condesb; 

. Preocupação pedagógica e da área da saúde; 

. Atrelar a saúde; 

. Mandetta – EPI’s, previsão de prazos, datas, segmentos semelhantes; 

. Definir critérios – definições macros; 

. Proposta metropolitana; 

. Próxima reunião dia 10/07, às 9h00, por videoconferência; 

• Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião 

 
Santos, 1.º de julho de 2020 

 
 
 
 

JOÃO BOSCO ARANTES BRAGA GUIMARÃES 
Coordenador 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
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