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DADOS GERAIS 

Data: 30/01/2015 Local: sala de reuniões da AGEM  Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: de trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Rubens Antonio Mandetta de Souza Secretaria de Estado da Educação 

Maria Nazareth Guimarães Cardoso Secretaria de Estado da Educação 

Claudia Maximino Meirelles PM Praia Grande 

Convidados:  

Luciana Freitas L. Santos AGEM/CONDESB 

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM 

Eduardo Mariño Rial PM Mongaguá 

Maria Olímpia A. Santos PM Mongaguá 

Enéas Macahdo PM Santos 

Rejane Maria Emilio PM Guarujá 

Soraya Rodrigues Sales PM Itanhaém 

Rachel Mª M. Ostrausta PM Bertioga 

Pauta divulgada em:  
22/01/2015 

Reunião iniciada às:  
10h30 

Término da Reunião às: 
13h10 

 

OBJETIVOS 

Item I – Apresentação de proposta de formação de Diretores pela equipe da USP; 
Item II – Informe dos municípios sobre o Plano Municipal de Educação dos Municípios; 
Item III – Discutir a possibilidade de realização de Semana Metropolitana de Educação; 
Item IV – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências:  
. Municípios: Cubatão, Peruíbe e São Vicente; 
. Estado: Secretarias de Emprego e Relações do Trabalho e Meio Ambiente; 
 Justificativa de ausência Prefeitura de Cubatão – reunião com equipes gestoras 
 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador desta Câmara Temática, Sr. Rubens 

Mandetta e após a apresentação dos presentes foram discutidos os seguintes 
aspectos: 

- Breve histórico sobre conversa com o Diretor Executivo da AGEM, Eng.  Marcelo Bueno 

sobre o  Plano Metropolitano de Educação; 
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- Calendário da Secretaria de Estado de Educação; 

- A ideia é trazer especialistas para apresentação de temas de  aperfeiçoamento e 

desenvolvimento; 

- Pensar em uma semana de educação metropolitana; 

- Realização do curso da USP passou para março; 

- O ano começou no Governo do Estado, na Seduc, com  muitos cortes, redução de 

custos; 

- Problemas com abastecimento de água, foco da Sabesp são os hospitais; 

- Cuidados com a gestão de transportes - lançamento de informações - custo de 

transporte; 

- É fundamental a parceria que a Secretaria tem com os municípios; 

- Atenção aos prazos de convênios 

- Experiência positiva com o CEEJA; 

- Diminuição dos EJA’s noturnos; 

- Foco muito grande em transporte; 

- Escola fundamental de período integral continua, projeto está sendo aumentado; 

- Projetos especiais; 

- Contra turno - repasse  aos alunos que são do Estado do Fundeb - registro, se estão 

lançados como período integral; 

- Projeto Mais Educação; 

- Mapeamento de áreas que podem ser utilizadas e de equipamentos; 

- Realizar trabalho conjunto com o município; 

- Trazer na próxima reunião Técnico da Seduc e do MEC para discussão do tema Mais 

Educação; 

- O sr. Francisco Gomes colocou a importância de der estimulado o  processo de 

educação ambiental nas escolas; 

- Projeto Pura - é feito na Grande São Paulo - trazer para apresentação em reunião 

desta CT; 

- Não se sabe o quanto é absorvido pela população, projetos cuja a mensuração é difícil 

- Como está o plano de educação de cada município: 

. Santos - já tem o plano instituído estão em fase de realinhamento. Pelo Conselho 
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Estadual estarão fazendo o realinhamento; 

. Praia Grande - tem plano há 10 anos, está sendo revisado, metas em fase de 

execução, estão fazendo as ações que faltavam; 

. Mongaguá -estão fazendo o plano, estão formulando como será feita a distribuição, 

estão na fase inicial; 

. Itanhaém - estão em fase de finalização; discussão de algumas metas, comissão para 

estar discutindo contratação de empresa, aguardando a aprovação do plano nacional. 

Devem estar encaminhando para a Câmara Municipal em abril; 

. Bertioga -  estão iniciando os trabalhos, não tinham plano; 

. Guarujá - já está com o plano sancionado; 

- Plano estadual ainda não foi concretizado; 

- Constituição de grupos; 

- Diagnóstico da educação no município; 

- Fórum permanente de educação; 

- Comissões 

- Plano traçado em conjunto com o diagnóstico municipal e o federal; 

- Talvez seja necessária a adequaçao do prazo final do plano; 

- Apresentação da rede de avaliadores educacionajs; 

- De que forma podemos trabalhar para ajudar no processo de elaboração do plano; 

- Informações que foram dadas foram muito vagas; 

- Guarujá nota ausências de municípios, SASE da apoio, forma de trabalho organizado, 

em rede, contato mais próximo 

- Encaminhar questionário pela CT, entrar em contato com Artur para levantar 

dificuldades; 

- Levantar as principais dificuldades que estão enfrentando; 

- Ideia de como está a situação particular de cada um; 

- Próxima reunião 27.02; 

- Trazer cronogramas de atividades; 

- Semana da educação - capacitação metropolitana, oficinas de formação de 30,40 

horas; 

- Procurar trabalhar situações; 
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- Acontecer em 2 municípios paralelamente; 

- Foco principal em formação, em resultado; 

- Semana produtiva; 

- Um dia por município; 

- Foco; 

- Fazer projeto piloto; 

- Pode ser para o ano que vem; 

 Nada a mais a ser discutido o Coordenador deu por encerrada a reunião. 
 

 
Santos, 30 de janeiro de 2015 

 
 

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA 
Coordenador 

 
 
 
Luciana Freitas Lemos dos Santos 
Secretária 
 


