
CT EDUCAÇÃO   22.10.20     

 

DADOS GERAIS 

Data: 22/10/2020 Local: videoconferência Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Débora Illa Longhi Gallo Prefeitura de Peruíbe 

Cristina Barletta Prefeitura de Santos 

Regina Spada 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 

João José de Oliveira Pecchiore Prefeitura de Guarujá 

Vanessa Rovenna de M. Santos Hernandes Prefeitura de Praia Grande 

Rosana Parada  

Pauta divulgada em:  
15/10/2020 

Reunião iniciada às:  
10h37 

Término da Reunião às:  
11h35 

 

OBJETIVOS 

Item I - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
Item II - Avaliação retorno às aulas; 
Item III - Avaliação Recesso Escolar para todas as redes municipais da Baixada 
Santista; 
Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Link da videoconferência: meet.google.com/mko-xaca-wvp 
Ausências:  
Municípios: Cubatão, Itanhaém, Mongaguá e São Vicente 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente 
 

• Os trabalhos foram abertos pelo Secretário de Educação de Bertioga, Rubens Mandetta e 
foram tratados os seguintes aspectos: 

- Discussão da pauta desta reunião: 

- Cobrança do governo do Estado e Secretaria de Saúde sobre retorno as aulas; 

- A Secretária de Educação de Santos, Cristina Barletta, colocou que também estão 

sendo cobrados sobre retorno às aulas; 

. A existência de todo um contexto, fluxo de ações; 

. Escolas abrindo para suporte pedagógico; 

. Cada escola tem a prerrogativa de ver o horário; 

. Compensação de ausência; 

. É necessário,  as escolas particulares voltaram há 15 dias e não teve impacto de 

contágio; 

Ata de Reunião Extraordinária da Câmara Temática de Educação N 009/2010 
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. As escolas estão recebendo todos os EPIs, falta apenas totem; 

. Estão tendo problemas com o sindicato dos professores; 

. No momento estão com apoio pedagógico; 

. Portaria conjunta com a Delegacia de Estado de Ensino e com a Saúde, Vigilancia 

Sanitária,  onde é exigido um diário de tudo e de todos que frequentaram o 

estabelecimento de ensino; 

. Programa saúde na escola; 

. O lanche é seco; 

. Não estão com problemas com a vigilância sanitária e sim com o sindicato dos 

professores; 

- Mandetta informou que em Bertioga estão pensando em uma ação após 15 de 

novembro; 

. Processo eleitoral; 

. Tirar orientação conjunta; 

. O que está limitando é a questão eleitoral; 

. Não está definida a questão do retorno ás aulas só no ano que vem; 

. Começar a trazer os professores para as salas de aula; 

. Quebrando a visão coletiva de que voltar a escola é um risco; 

. Limitações; 

. Pediu para a secretária Cristina passar todas as resoluções e portarias,  enfim as 

experiências que tiver em Santos; 

- Regina Spada, informou que  não teve nenhum problema até agora e que nem 

todas escolas do Estado estão funcionando; 

. Estão trabalhando de modo optativo  pelos professores e alunos; 

. As escolas que estão fechadas é devido a reformas e questão de limpeza; 

. Em relação aos convênios de merenda e transporte informou que estão tendendo 

em deixar tudo como está, em vista do número de alunos; 

. Inversão de papéis devido o momento, todos sendo culpabilizados de alguma 

forma, momento político,  temos que agradar a todos; 

. Estão abertas as portas das escolas para quem quiser usufruir delas;; 

. Somos todos heróis e heroínas; 

- Débora Illa, informou que em Peruíbe tem sido feito um trabalho constante com a 

comissão criada por meio de decreto; 

. Tem construído retorno por plantão de atendimento, a partir do mês que vem; 

. É preciso dar um ponta pé nesse retorno, pensando no ano de 2021; 

. Atividades remotas para 2021 conflito, não tem legislação que ampare, 

manifestação do conselho  nacional; 

. Assistir live feita pela Undime na semana passada; 

- Leni se apresentou  e colocou a sua contribuição por parte da AGEM; 

- João, de  Guarujá, colocou que o posicionamento de Guarujá é semelhante ao de 
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Bertioga; 

. Estão deixando para resolver depois do dia 15.11; 

. Tem a comissão mista (Ministério Público, Saúde, sindicatos professores, conselhos 

tutelares) que está debruçada nessa questão; 

. Estão sendo feitas reuniões periódicas; 

. Ensino híbrido, amanhã ele estará fazendo apresentação no teatro municipal; 

. Convidou Bertioga para participar; 

- Mandetta falou sobre as dificuldades da questão de retomada das aulas, pediu 

novamente a Cristina passar no grupo o que já tem por resolução; 

. Difícil porque não sabem como irão começar o ano que vem; 

- João perguntou quem é que tem que retornar as aulas em janeiro, que utilizou as 

ferias de janeiro? 

-  Santos. Cristina informou que anteciparam as férias de janeiro mas os 

profissionais estarão em recesso de 4 a 23 de janeiro; 

. Destacou a necessidade de deixar preparado um planejamento e que os 

professores continuem com a mesma turma; 

. Oportunizar o aluno para não ter um grande impacto mais para frente; 

. Ações práticas; 

- João José informou que criou uma comissão só sobre alfabetização, que tem feito 

um trabalho brilhante; 

- Próxima reunião será realizada em 06.11.20, às 9h30, por videoconferência, 

pauta: Volta às aulas e como esta o planejamento, ações para este ano e para o 

ano que vem; 

- Mandetta e Débora irão participar de reunião do Condesb. 

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

 
Santos, 22 de outubro de 2020 

 
 
 
 
 

RUBENS ANTONIO MANDETTA 
Coordenação 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
 

 



 

 

 

 


