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DADOS GERAIS 

Data: 05/08/2020 Local: videoconferência Horário: 9h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Débora Illa Longhi Gallo Prefeitura de Peruíbe 

Geoína Tavares Gonçalves Prefeitura de Guarujá 

Maria Helena Marques Rovere Prefeitura de Santos 

João Bosco Arantes Braga Guimarães 
Secretaria de Estado Educação – DRE 
Santos 

Regina Spada Lourenço dos Santos 
Secretaria de Estado de Educação - 
DRE – São Vicente 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Leni Rocha AGEM 

Rubens Antonio Mandetta Prefeitura de Bertioga 

Aparecido Silva  Prefeitura de Bertioga 

Márcia Regina Terras Geraldo Prefeitura de Cubatão 

João José Belchior  

Douglas Rodrigues Prefeitura de Itanhaém 

Ana Paula Gimenez Prefeitura de Peruíbe 

Vanessa Rovenna Hernandes Prefeitura de Praia Grande 

Maísa Almeida Prefeitura de São Vicente 

Rosana  

Jorge Antonio Coutinho DRE São Vicente 

João José de Oliveira Pecchiore Prefeitura de Guarujá 

Pauta divulgada em:  
29/07/2020 

Reunião iniciada às:  
9h30 

Término da Reunião às:  
11h46 

 

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: http:// meet.google.com/hrv-kcyd-ucy 
 
Ausências: Prefeitura de Mongaguá, Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
 

• Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática, João Bosco 
Arantes e foram tratados os seguintes aspectos: 

− Regina, da Diretoria de Ensino de São Vicente, falou sobre conversa que teve 
com a Débora, de Peruíbe, sobre as ansiedades, que tudo é muito difícil que 
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devem manter uma premissa muito importante, ou seja, manterem-se muito 
unidos, juntos, o que será muito bom para todos, pois será um enfrentamento; 

. Secretário de Estado de Educação tem falado bastante e o governador também, 
da importância de seguir as normas ditadas pela área da saúde; 

. Não tomar decisões precipitadas, questão de falsa segurança, as pessoas estão 
inseguras; 

. Uma das ansiedades é que os equipamentos de segurança, o que será uma falsa 
segurança; 

. Eles não serão suficientes enquanto não tiver vacina; 

. Como será o trânsito das crianças dentro da escola, com poucos funcionários, 
muitos afastados; 

. Será necessário organizar todo o nosso pensamento e tratativas, tudo distante da 
nossa realidade; 

. Ano de pandemia, ano político; 

. Preocupação com o trâmite do transporte e da merenda; 

. Dificuldade em planejar, pois não se sabe o dia, a quantidade entre outros, e ao 
mesmo tempo não se pode ficar parados, é necessário preparar vários planos de 
atendimento; 

− Mandetta levantou sobre a questão de consultas; 

− O Coordenador informou que já enviou ofício ao DRS IV e está aguardando 
retorno; 

. Falou sobre as providências tomadas na Delegacia de ensino de Santos – envio 
de planilha as escolas para traçar diagnóstico – infectados na escola – 
quantificação/parentes infectados nas casas dos alunos/quantos óbitos tiveram 
em cada escola; 

. Quantificação entre diretores de número de funcionários e professores teriam na 
volta às aulas no dia 8 de setembro; 

. Está preocupado como a Regina – mensurando pelas beiradas – não estão 
preparados 100%, época de incertezas; 

. Fechamento de unidades escolares devido ao número de funcionários com Covid; 

. Empresa terceirizada passa a higienizar; 

. Hoje tem cinco escolas nessa situação; 

− Mandetta colocou que para ela ainda não está claro se eles tem que voltar às 
aulas no dia 08/09; 

. Em conversar com o Secretário de Saúde de seu município foi informado sobre o 
grande esforço para manter a região na faixa amarela; 

. Questão de transitoriedade de contratos como merenda, transporte, entre outros; 

. Alunos que não voltarem às aulas os pais terão que assinar uma declaração; 

. Professores voltariam na primeira semana de setembro; 

. A Secretaria municipal de Saúde está aguardando orientação de São Paulo; 

. Situações – trabalhar com a saúde os dados da nossa região e data de retorno 
das aulas; 

. Encaminhar documento aos prefeitos falando dos EPI’s básicos; 

. Prefeitos estão preocupados e inseguros se retornam as aulas ou não; 

. Voltar às aulas com uma firme segurança da área da saúde, com antecedência; 

. Prof. João, de Guarujá, colocou sobre consulta pública, propôs que todos 
consultem seus prefeitos e tragam a posição deles; 
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− Débora, de Peruíbe, falou sobre a possibilidade de o Governador aceitar que os 
municípios voltem em datas diferentes; 

− Regina disse que acredita que os municípios terão autonomia; 

. Estão dependendo de posicionamento da Secretaria da Saúde; 

. 07, 08 e 21/08 será dado o martelo final, forçando a situação econômica e política; 

. Não tem governabilidade a Delegacia, os municípios tem; 

− Débora falou sobre a dimensão do alinhamento – os processos se dão 
conjuntamente; 

. Limpeza terminal como se dará isso com o aditamento do contrato; 

. Dificuldades em negociar contratos de terceirização; 

. Envio de documento esclarecendo que esse não é o momento de retorno; 

. Não sente um retorno possível para o dia 8 de setembro; 

. Questão sindical está muito forte na Baixada Santista; 

. Fazer proposta de que o retorno seja para outubro; 

− Regina – Prefeitura de São Vicente também tem um posicionamento de não voltar 
no dia 08/09; 

− Débora – o prefeito de São Vicente já se manifestou contra o retorno no dia 08/09; 

. Ver posicionamento do prefeito de Itanhaém; 

− Maria Helena, de Santos, colocou que em Santos, estão organizando o 
planejamento numa situação instável no sentido de quando se retorna; 

. Amanhã terá uma reunião de um comitê intersetorial; 

. Pensar num cronograma mínimo para esse início; 

. Definir o espaço de tempo para divulgação de como se dará esse protocolo, 
higienização das escolas e formação das pessoas; 

. Necessário fazer uma conversa com os pais; 

. Procedimentos formativos; 

. A partir de um cenário favorável, não se pode tomar uma decisão lembrando que 
as aulas estão acontecendo remotamente; 

. O retorno presencial deve ser entendido como complemento; 

. Mudança da logística das relações dentro das escolas; 

. Deixar claro e não enfraquecer, mostrar todo o reforço pedagógico e educacional; 

. Para 2020 a escola está configurada para ser remota; 

. O retorno presencial não irá substituir o esforço remoto; 

. Necessidade de um período para adaptação de toda a comunidade escolar e dos 
espaços; 

− Márcia Terra, concordou e acrescentou que nem todas as crianças não voltarão; 

. Texto da pesquisa foi encaminhado ao prefeito; 

. Pressão, terreno arenoso, buscar posicionamento dos pais das crianças; 

. Concorda com a questão de um prazo; 

. Estão fazendo as licitações; 

. Também compartilha com as preocupações; 

. Estão aguardando a sinalização da saúde; 

. Estão levantando dados e trabalhando com duas possibilidades: retorno e não 
retorno; 

. Apresentar aos Prefeitos em reunião do Condesb; 

− Vanessa, de praia Grande – anulação do ensino remoto, o presencial vai 
acrescentar uma parte, será feito em sistema de rodízio; 
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. Pesquisa pública educação infantil e ensino fundamental; 

. Pré-definição para que tenham pelo menos quinze dias para se preparar; 

. Estão fazendo licitações para os equipamentos de EPI’s, mas não devem 
conseguir para o dia 08/09/20; 

. Quadro de pessoal não pode aumentar – Lei 173, limpeza; 

. Concorda em fazer um documento sobre o retorno; 

− Mandetta – prazo de um mês; 

− Vanessa – prazo mínimo para retornar 

− Débora – contatos em andamento precisam de dez dias úteis anteriores para 
retornar; 

− Maísa, de São Vicente informou que já fizeram o plano de retorno; 

. O número de professores é enorme, comorbidade; 

. 08/09 – pouco tempo; 

. Ensino híbrido; 

. Necessidade de se ter muita cautela, fala conjunta; 

. João José de Guarujá, concordou com a fala e que devem falar com os prefeitos; 

. Mandetta – consulta pública não fizeram e tem receio de fazer; 

. Termo de responsabilidade a ser assinado pelos pais dos alunos que não 
retornarem; 

. Documento indicativo pedindo que seja colocado em pauta me reunião ordinária 
do Condesb; 

. Deixar uma reunião pré-agendada, anterior ao dia 21/08, data prevista de 
fechamento de posição do Estado; 

. Indicativo de que não estão confortáveis para o retorno das aulas em 08/09 e 
pedindo um mês de antecedência; 

. Estão comprando EPI’s através de atas; 

. Encaminhar ao Condesb; 

. Prefeitos também não estão achando boa a ideia de retorno em 08/09; 

. Realizar reunião dia 19/08 com a participação de representantes da saúde; 

− Maísa perguntou sobre resposta do ofício encaminhado ao DRS IV; 

− João Bosco informou novamente que enviou ofício a DRS IV agradecendo a 
participação deles e com as questões solicitadas; 

. Enviará novo ofício solicitando a relação de EPI’s que eles entendem necessários 
para as voltas as aulas, manifestação de que eles indiquem sobre a volta as aulas 
na nossa região e a presença de uma pessoa técnica na nossa próxima reunião; 

. Lembrou que uma parte da saúde é favorável ao retorno no próximo dia 08/09; 

. Encaminhar preocupações, peculiaridades da Baixada Santista, região turística; 

. Cronograma de atividades que estão e devem ser tocados. A preparação tem que 
ser feita; 

. A preocupação interna das Secretarias de Educação tem que estar sendo feitas; 

. Fazer um trabalho muito alinhado com a saúde; 

. Levantou que há alguns pais que são a favor da volta as aulas; 

− Débora – Secretaria da Saúde, abordagem quanto à saúde; 

. Educação tem problemas que a saúde não consegue mensurar; 

. Existem discussões que a Secretaria de Saúde não vai abarcar; 

. As ponderações deverão ser feitas pelos Secretários de Educação; 

. Produção de roteiro com considerações – sentido logístico; 
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. Construirão um protocolo em relação aos afastamentos, como se dará o trabalho 
com quem tem comorbidade; 

− Regina – estão nas mãos da saúde; 

. Cronograma mínimo; 

. Peculiaridades; 

. Até para a saúde está difícil – estão estudando e analisando, por enquanto não 
tem caminho; 

. Insegurança grande; 

. Tempo mínimo para organizarem-se; 

. Consulta pública – importância, cria expectativa quanto à decisão do retorno e é a 
saúde que define; 

− Débora, em Peruíbe não denominaram como consulta pública – tomar cuidado na 
maneira que se propõe; 

− Regina – legitimar a presença dos professores, caminhar com bastante cuidado; 

. Importância de um prazo de dez dias para retorno; 

. Estarem juntos; 

− Douglas Rodrigues, de Itanhaém – candidatos agravou o déficit de pessoal; 

. Entrevista com os pais que trouxe sustentáculo para a deliberação que adotarem; 

. 80% de pais não querem o retorno às aulas; 

. Elasticidade dos procedimentos do Plano SP; 

. Avaliação para mudança de faixas; 

. Fizeram reunião com a equipe técnica e prefeito, aonde chegaram pela não 
retomada às aulas para este ano; 

. Fusão de dois anos; 

− Débora – participação – pautar no Condesb; 

− O Coordenador propôs que a apresentação seja feita pela Secretaria de 
Educação de Peruíbe, pois a mesma é representante da Undime, o que foi aceito 
por todos; 

− João José – fechar o que a Débora levará; 

− Débora – dia 19/08 trazer o posicionamento de cada prefeito – construção; 

. Próxima reunião dia 19/08, às 9h30; 

. Conversa com os prefeitos, impressões; 

. Construção da pauta para apresentação no Condesb; 

. Elementos das ponderações e preocupações; 

− Mandetta – colocar no ofício que não estão se sentindo a vontade em relação às 
faixas; 

. Importância que a saúde dar um indicativo, segurança dos indicadores; 

− João José – não ao retorno no dia 80/09; 

− Débora – prorrogação do prazo para retorno às aulas; 

. Preparar documento e encaminhar aos Secretários para avaliação; 

. Repassar, compartilhar o texto para ser trabalhado; 

. Começar pelo contingente de turistas; 

− Maria Helena sugeriu o fortalecimento do ensino remoto e compromisso de todas 
as redes para um planejamento robusto para 2021; 

− O Coordenador levantou a questão do deslocamento da população entre os 
municípios – profissionais e impacto de possíveis afastamentos; 

. Informou que a Diretora da DRS IV, Paula Covas, respondeu que já está 
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respondendo o ofício e que encaminhou a planilha no grupo do whatsapp e por 
email, bem como o ofício encaminhado ao DRS IV; 

− Mandetta – questão do repasse para merenda escolar; 

• Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.  

 
Santos, 5 de agosto de 2020 

 
 
 
 

JOÃO BOSCO ARANTES BRAGA GUIMARÃES 
Coordenador 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
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