
 

DADOS GERAIS 

Data: 06/11/2020 Local: videoconferência Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Geoína Tavares Gonçalves Prefeitura de Guarujá 

Débora Illa Longhi Gallo Prefeitura de Peruíbe 

Cristina Barletta Prefeitura de Santos 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Leni Rocha AGEM 

Rubens Antonio Mandetta Prefeitura de Bertioga 

João José de Oliveira Pecchiore Prefeitura de Guarujá 

Marcia ReginaTerras Geraldo Prefeitura de Cubatão 

Jorge Antonio Coutinho Diretoria de Ensino São Vicente 

Pauta divulgada em:  
29/11/2020 

Reunião iniciada às:  
9h43 

Término da Reunião às:  
10h44  

 

OBJETIVOS 

Item I - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
Item II - Avaliação retorno às aulas; 
Item III - Como está o planejamento, ações para este 2020 e para o 2021; 
Item IV - Assuntos Gerais. 

 

REGISTROS 

Link da videoconferência: Google Meet: https://meet.google.com/wbc-ivgv-ocy 

 

Ausências:  
Municípios: Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande e São Vicente 
Secretaria de Estado: Infraestrutura e Meio Ambiente 
Justificativa: Vanessa, Secretária de Educação de Praia Grande 
 

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

. Cristina Barletta informou que retornaram as aulas, como estavam os alunos junto 

a escola, tiveram condições de acompanhar remotamente as propostas, mesmo os 

que receberam o material impresso, enfim fizeram levantamento por escola, por 

região; 

. Trabalho sobre a questão de evasão, total de alunos por escola, como acomodarão 

o ano que vem; 

. CNE retenção de alunos tem que ter tido frequência; 

. Tem que ser fiel aquilo que será relatado por aluno; 

. Junto com supervisores e gestores de escolas, fizeram um movimento de retorno 

as aulas; 

. Professor para todos  - uma vez por semana oferecendo suporte pedagógico, 

compensação de ausência; 

Ata de Reunião Ordinária da Câmara Temática de Educação N 010/2020 

https://meet.google.com/wbc-ivgv-ocy
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. Progressão de alunos baixaram de 10% para 8% de evasão; 

. Estão usando de todas estratégias possíveis para trazer esse aluno de volta; 

. A questão da pandemia não justifica o afastamento do aluno da escola em relação 

as atividades propostas; 

. Ter responsabilidade no que vai deixar, preocupação da Seduc de Santos, como 

finalizar o ano letivo com esses alunos que hoje são considerados evadidos; 

. Número grande de professores que aceitaram o retorno; 

. Aulas remotas; 

. O professor ir uma vez por semana para a escola, no mínimo 3 horas, motivação 

de alunos – criar estratégias, aluno multiplicador; 

. O maior entrave são os professores que fazem o movimento contrário junto com o 

sindicato; 

. Ação que estão fazendo agora; 

. Período eleitoral, tem que ter muito cuidado; 

. Pós eleição mais avanços; 

. Não decretaram a volta às aulas; 

. Tem escolas em Monte Cabrão e Caruara com 100% de alunos atendidos; 

. Caça ativa com ajuda do Ministério Público, trabalho em rede junto com o 

Conselho Tutelar, Secretarias municipais de Saúde, Assistência Social e Educação; 

. João José, destacou que no Guarujá também estão a caça ,trabalho conjunto 

também com o Ministério Público, Conselho Tutelar e Secretarias de Assistência 

Social e Saúde; 

. Não tiveram muito sucesso com Conselho Tutelar; 

. Trabalham com as equipes das escolas; 

. Reorganização para 2021 em discussão; 

. No Guarujá organizaram uma comissão de reorganização da vida escolar, já estão 

colhendo frutos, fizeram comissões, as discussões tem sido riquíssimas; 

. Pretendem até o final de novembro estar com tudo pronto; 

. Estão terminando o guia que será distribuído a todas as escolas para que as 

equipes gestoras saibam fazer em situações que podem surgir, comissão mista; 

. Ensino híbrido importantíssimo preparar a equipe gestora e estão vendo empresas 

para que possam trabalhar com toda a rede; 

. Estão trabalhando concomitantemente para que toda a rede saiba o que é ensino 

híbrido e como funciona; 

. Geoína  informou sobre a comissão mista, que  começa a partir da semana que 

vem trabalhar com as equipes, as escolas; 

. Rubens Mandetta colocou que o ensino híbrido tem vários modelos, qual o modelo 

que iremos usar, trabalhar com uma equipe, qual a logística? Qual o modelo irão 

implementar? Que modelo? a parte da estrutura em si; 

. Grupo de professores em casa e outro grupo de professores presenciais; 

. Geoína ressaltou que quando montarem o programa, os professores vão ficar com 

o apoio remoto e outros com presencial; 

. Cada grupo já está fazendo estudo para cada segmento; 

. Como estarão atendendo os alunos em alfabetização, presencialmente e on line; 
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. Com as propostas e projetos eles irão atender não só a rede também as 

peculiaridades de cada escola; 

. O site da prefeitura de ensino remoto vai continuar, ficará como sugestão no 

portal, será feito da mesma forma para o fundamental 1 e 2; 

. João José o kit  (álcool gel etc.) já esta sendo utilizado no ensino remoto e será no 

ensino híbrido; 

. A reorganização da vida escolar está sendo trabalhada, como também a parte 

sociaeducacional, já foi feito com toda a equipe; 

. Falou do trabalho da equipe psicopedagógica; 

- Debora , informou que  em Peruíbe decidiram na semana passada pelo não 

retorno neste ano, pedido da comissão mista, apresentaram ao Ministério Público 

que aceitou; 

. Irão ter retorno com plantões e atendimentos, similar a Santos voltada para os 

alunos que não conseguiram fazer um vínculo fortalecido, estreitamento de laços 

das famílias deles; 

. Estão reorganizando o calendário escolar; 

. Construíram sete critérios para avaliação de análise de atividades pedagógicas não 

presenciais, aguardando aprovação do Conselho municipal; 

. Questão de todos os protocolos sanitários; 

. Acolhimento psicológico da equipe; 

. Formação para utilização dos protocolos sanitários; 

. O município tem se organizado muito parecido com os demais; 

. Trabalho com comissão mista; 

. Dúvida sobre ensino híbrido com o remoto no que tange a própria legislação, como 

vai começar a proceder para o ano que vem se não tem autorização em forma de 

lei; 

. Conflito entre o parecer do Conselho Nacional ainda não tem sustentação legal; 

. Critérios que tem pensado quanto ao resultado final, com essa necessidade 

Peruíbe vai apresentar ao Conselho Municipal onde mantém que os regimentos 

continuam válidos, havendo possibilidade de reprovação, buscarão de que isso não 

ocorra sem o cuidado necessário que a escola deva fazer; 

. Reformular os princípios de avaliação; 

- Bertioga estão fechando a presença dos alunos com base na interação e entrega 

de material nas escolas; 

. Entre novembro e dezembro retorno das crianças que não tiveram nenhuma 

interação à distância; 

. Distribuíram apostilas e estão avaliando a possibilidade de trabalhar o ano que 

vem a educação infantil 4 -5 anos, material a ser trabalhado; 

. O ano passado desenvolveram projeto de férias, no período de janeiro 21 fazer 

atividades interativas com essas crianças, trabalhando de forma lúdica; 

. Estão estruturando, até o momento de se ter a vacina, terão que trabalhar de uma 

forma semipresencial, forma híbrida, estão finalizando os protocolos de segurança, 

já adquiriram os EPIs; 

. O retorno dos professores seja de forma espontânea, objetivando o atendimento 
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de crianças que não tiveram interação nenhuma; 

. Prova pedagógica; 

. Trabalhar esses alunos focando nos que estão e tiveram maior dificuldade, sem 

conseguir nenhum nível de interação, ensino fundamental; 

. Como desenvolver as atividades concomitantes do híbrido para o presencial; 

- Marcia Terras, relatou que em Cubatão estão fazendo como todos, as dificuldades 

são as mesmas, busca ativa, envolvendo conselho tutelar,  tem escolas com 100% 

de alunos atingidos e tem escolas com 75%; 

. Estão elaborando atividades e tentando amarrar retorno com as crianças que 

tiveram maior dificuldade; 

. Problemas com professores que não querem voltar e com o sindicato; 

. Hoje terão reunião com o conselho municipal e a equipe para alinhar, definindo 

como será o resultado final, como irão avaliar; 

- Próxima reunião 19/11, 9h30,  pauta calendário escolar para 2021 

 
Santos, 6 de novembro de 2020 

 
 
 
 
 

RUBENS ANTONIO MANDETTA 
Coordenação 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 

 
 
 


