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DADOS GERAIS 

Data: 19/08/2020 Local: videoconferência Horário: 9h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Geoína Tavares Gonçalves Prefeitura de Guarujá 

Débora Illa Longhi Gallo Prefeitura de Peruíbe 

Maísa Regina Wanderley De Almeida Prefeitura de São Vicente 

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

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

Convidados:  

Leni Rocha AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Jorge Antonio Coutinho DRE São Vicente 

Paula Covas Calipo DRS IV 

Rubens Antonio Mandetta Prefeitura de Bertioga 

Márcia Regina Terras Geraldo Prefeitura de Cubatão 

João José de Oliveira Pecchiore Prefeitura de Guarujá 

Marcela Braga Prefeitura de Itanhaém 

Ana Paula Gimenez Prefeitura de Peruíbe 

Vanessa Rovenna Hernandes Prefeitura de Praia Grande 

Gustavo Pasquarelli  
Secretaria de Estado de Saúde – Hospital 
Emilio Ribas - Guarujá 

Pauta divulgada em:  
12/08/2020 

Reunião iniciada às:  
9h33 

Término da Reunião às:  
11h58 

 

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/cud-kgux-drk 
Ausências: Prefeitura Mongaguá 
Estado: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente 
 

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

−  Informações da Diretora de Ensino de São Vicente – estão realizando reuniões para 
saber como está cada escola; 

− O representante de Guarujá colocou que está complicado o gerenciamento sobre a volta 
às aulas no caso das escolas municipais; 

− Regina da DRE de São Vicente levantou preocupação. Aguardando posicionamento do 
Secretário de Estado. Exemplificou com o caso da merenda escolar; 
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− Mapear as necessidades – desafio muito grande – dificuldades; 

− Maísa, de São Vicente, questionou de que maneira o Estado vai voltar ás aulas, muitos já 
se posicionaram pela não volta ás aulas agora; 

. Ainda está complicado falar em voltar às aulas, por uma série de coisas. Falta de 
professores; 

. Necessário suporte, a responsabilidade é de todos; 

− Paula Covas, da DRS IV, colocou como está a situação atual da pandemia na RMBS; 

. Disse que pensa que cada município tem uma realidade; 

. A previsão anunciada pelo Estado seria em outubro; 

. Pesquisa verificou receio dos pais. 

. Na Saúde podem participar compartilhando experiências, as avaliações quem tem 
condições de fazer são as escolas; 

. Colocou que estamos tendo uma taxa decrescente de casos de Covid 19; 

. Qual o ponto de equilíbrio e se deve voltar este ano parte dos municípios; e do panorama, 
do cenário epidemiológico de outubro; 

. Começar a planejar, esse cenário deve se estender até o ano que vem; 

. Escola é serviço essencial, mas a questão é até que ponto estão preparados; 

− Marcela, de Itanhaém, colocou sobre a fase verde, grupo de risco, muitos funcionários 
como ficam? 

− Paula informou que continua valendo até que seja revogado o decreto que estabeleceu 
as normas;  

. Na Saúde tiveram muitos embates, difícil; 

. Centro de contingência do Estado que está discutindo; 

. É uma tomada de decisão compartilhada; 

. Importância do Condesb, Prefeitos discutirem e levarem para o Centro de Contingência; 

. Experiências compartilhadas, planejamento conjunto para se chegar ao melhor para a 
região; 

. Os cuidados de prevenção terão que ser adotados até chegar à vacina; 

− Regina Spada colocou sobre critérios – se seria conveniente fazer testagem nos alunos e 
professores, acha interessante; 

. Município de São Paulo usou a testagem para se basear quanto ao retorno às aulas; 

. A Região da Baixada Santsita está de parabéns, formatarão um bom plano de retorno às 
aulas; 

− Rubens Mandetta, de Bertioga, perguntou se já alguma perspectiva de passarmos para a 
fase verde; 

− Paula respondeu explicou o monitoramento dos fatores para mudança de fase; 

. Querem caminhar com segurança; 

. Uma região vizinha que passe para a fase vermelha vai impactar a nossa região; 

. Tudo tem que ser feito com muito cuidado, trabalho difícil e de muita responsabilidade; 

. A região está melhor, mas ainda temos oscilações dos óbitos; 

. Ainda não estamos com todos os índices para passar para a fase verde; 

. Possivelmente poderemos passar em meados de setembro/outubro para a fase verde;  

− Pecchiore colocou que no Guarujá suspenderam sine die o retorno as aulas; 

− Paula destacou que as unidades de saúde vão ter impacto com essa flexibilização; 

. A rede está organizada para o sistema; 

. Qual a melhor hora para voltar quem pode decidir, dizer, são os profissionais de 
educação; 

. De que forma, quais os investimentos, são questões que precisam ser atentadas; 

. Estão trabalhando para ter mais segurança para tomada de decisões; 

− Pecchiore falou que o novo normal é diferente para a área da educação; 

− Paula disse que continua valendo o isolamento das pessoas que são mais de risco; 
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. Toda flexibilização é preciso pensar na cadeia toda; 

− Débora, de Peruíbe levantou a preocupação constante na área da saúde de não termo 
atingindo o platô; 

. Pesquisa sobre o impacto do retorno ás aulas referente à quantidade de alunos; 

− Paula informou que quanto a leitos infantis já tem estudo e estão preparados, os outros 
casos serão tratados como os adultos; 

. Fará uma projeção e levará para a reunião do Condesb, do dia 25 de agosto; 

. Nos portais do Seade, da Secretaria de Estado de Saúde têm todas essas informações; 

. Colocou o DRS IV á disposição; 

− Débora colocou que todos fizeram pesquisas com os pais sobre o retorno às aulas em 
2020 e a maioria é contra; 

. Até o momento não tem documento do Ministério Público norteando o retorno às aulas; 

. Respeito ao conhecimento técnico da Secretaria; 

. Avaliação sobre a possibilidade das aulas – monitoramento constante; 

. Buscativa das crianças e robusto posicionamento projeto de recuperação de 
aprendizagem para o ano subsequente; 

. Olhar o documento com carinho, ver se atende aos anseios deles; 

. Manifestação, proposta de pouca impactação; 

. Não alardear sobre o não retorno das aulas este ano; 

− Pecchiore – Eles têm uma comissão onde tem a participação de representantes do 
Ministério Público, cujas colocações são as mesmas do MP de Peruíbe; 

− Marcela informou que o posicionamento da Promotoria de Itanhaém Itanhaém também é 
igual à de Peruíbe; 

− Trabalho paulatinamente – protocolo e treinamento do pessoal; 

− Vanessa colocou que em praia Grande estão trabalhando com foco em relação a 
conteúdo para 2021; 

. Para este ano deixar protocolos sanitários, EPI’s, entre outros; 

. Neste momento não radicalizar, Diretoria de Educação de são Vicente avaliando, 
caminhar preservando a todos; 

− Maísa de São Vicente colocou que concorda com os posicionamentos das Sras. Regina e 
Vanessa; 

− O coordenador destacou que faltou no documento alguma referência ao plano SP; 

. Colocar item falando que em todo o Estado não tem região na faixa verde, preocupação 
maior, não só a questão dos profissionais se deslocarem pela região; 

. Medo de retrocesso; 

. Não houve avanço significativo para votas às aulas; 

. Voltar a partir de outubro com 35% dos alunos; 

− Débora – colocar no item sobre a instabilidade dos dados da saúde, colocar que não 
temos nenhuma região na fase verde; 

. Acrescentar a partir do item 5; 

. Propostas e sugestões 

. Encaminhamento do documento aos conselheiros do Condesb; 

. Conversarem com os prefeitos; 

. Encaminhar a todos os membros desta CT; 

. O documento foi elaborado por Ana Paula Gimenez; 

. Lembrou sobre a votação do Fundeb no Estado – encaminhar aos Senadores do Estado 
e Prefeitos sobre a votação do Fundeb; 

. Lei Federal 14.040/20 – autoriza flexibilizar a educação infantil e fundamental – foi 
publicada; 

− Construir coletivamente parada de uma semana como está sendo feita na rede estadual 

. Conversarem com as equipes sobre a semana de parada regional; 
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− Proposta de Mandetta que seja de 8 a 11/09, também foi sugerida a data de 13 a 
17/1020; 

− Calendário homologado – oitocentas horas – aprovado pelo Conselho Municipal – 
interessante discutir e entrar em consenso da necessidade identificada; 

− Dia 21/08 – Dia D – recuperação do Estado  

− Próxima reunião dia 04/0920 – 9h30; 

− Dr. Gustavo, do Hospital Emilio Ribas, de Guarujá, pediu desculpas pela saída da reunião 
e se colocou à disposição, teve problemas no hospital; 

− Mandetta colocou que continuarão precisando da ajuda dele; 

− Perguntou se ele tem disponibilidade para participar de lives com os professores da rede 
municipal; 

− Dr. Gustavo falou que o documento está bem alinhado e pertinente; 

. O risco existe. Crianças na idade da Primeiríssima infância não há tanta necessidade de 
ir à escola; 

. Qualquer que seja a decisão tem ponto de vista de ser responsável fundamentada; 

. Dentro da pandemia que estamos vivendo a parte científica tem que ser vista junto com 
as demais; 

. Uso das máscaras por crianças – quatro anos – faixa etária melhor é a de cinco anos; 

. Complexidade da volta ás aulas é muito grande. 

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

 
Santos, 10 de agosto de 2020 

 
 
 
 

JOÃO BOSCO ARANTES BRAGA GUIMARÃES 
Coordenador 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
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