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DADOS GERAIS 

 
Data: 21/06/2016 

 
Local: AGEM 

 
Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: de Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

João Bosco Arantes Braga Guimarães  Secretaria de Estado de Educação 

Enéas Machado  Seduc Santos 

Melk Hergerssheimer Seduc de Itanhaém 

Claúdia Maximino Meirelles Seduc de Praia Grande 

Irene Clementina Marques Tupiná Diretoria da Educação de Mongaguá 

CONVIDADOS  

Rejane Maria Emilio SEE Guarujá 

Luiz Martins de Almeida  SEE Bertioga  

Elaine Cristina Pires Gomes Orsatti  AGEM/ Condesb  

Robnson Germano AGEM/Condesb 

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM/Santos 

Fabricia Sales Cavalcante Seduc Itanhaém  

Carla Teixeira Gonçalves Pierry SEE Cubatão 

Karen Kellen SEE Bertioga 

Fernanda Aguiar Alves Seduc de Praia Grande 

Pauta divulgada em:  
15/06/2016 

Reunião iniciada às: 
09h46 

Término da Reunião às: 
12h29 

 

OBJETIVOS 
 
 Item I – Escolas de período integral e atividades no contraturno; 
 Item II –Outros assuntos de interesse local regional. 
               

 

 

REGISTROS 

 Ausências:  
Municípios: São Vicente e Peruíbe. 
Estado: Emprego e Relações do Trabalho e Meio Ambiente. 
 
Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da CT de Educação, João Bosco, o qual 

 
Ata de Reunião da Câmara Temática de Educação   

N 003/2016 
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REGISTROS 

relembrou a proposta das reuniões da CT serem bimestrais; 
- O coordenador e demais membros decidiram que a pauta de hoje seria a respeito da 

educação Inclusiva e Mapeamentos por Escola, conforme ficou estabelecido em ata 

datada de 18/04/2016; 

- Sr.Francisco Gomes relatou sobre o encontro da “IV Semana da Mata Atlântica” que 

aconteceu no Município de Praia Grande e que houve uma enorme participação da 

sociedade. Informou ainda que, em decorrência do sucesso do evento o próximo será 

realizado no Município de Santos; 

- Sra. Karen Kellen, do SEE de Bertioga, realizou uma explanação sobre o Atendimento 

Educacional de Inclusão realizado no município (apresentação arquivada); 

- Indagada pelo coordenador quanto ao atendimento domiciliar a mesma respondeu que 

existem apenas dois alunos e ainda, que abriu-se inúmeras salas especiais em todas as 

escolas regulares; 

- Sra. Irene Clementina, Diretora da Educação de Mongaguá, relatou a grande 

dificuldade da educação inclusiva que é educar o professor para ter uma educação 

inclusiva, diferenças de um modo geral, não necessariamente deficiência.  

a) Como trata-se de um município pequeno estão relativamente bem distribuídas 

pelos bairros;  

b) Tem um pouco de problema com o ensino médio; 

c) 129 alunos com necessidades especiais distribuídos na sua maioria em contraturno; 

d) 19 alunos estão na APAE e tem escola regular também; 

e) 7 professores/libra; 

f) 23 professores cuidadores; 

g) Relação é boa com a Saúde. Tem na rede de educação psicólogo e fonodiologo no 

contraturno; 

h) 7 polos de educação especial; 

 

     -    Sra. Fabrícia, da Secretaria da Educação de Itanhaém, discorreu sobre o projeto 

“Cuidar” referência na cidade e que a reavaliação de carga horária é realizada 

trimestralmente; 

     -        Sra. Claúdia, Seduc Praia Grande, mencionou que existem 794 alunos da educação 
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REGISTROS 

inclusão que são atendidos na rede; 

- Logo após, o Coordenador, João Bosco relatou da importância de se ter metas e 

objetivos na Educação e que as regras são firmes demais. É necessária flexibiliza-las.  

- Apresentou dados da Educação Inclusiva na rede estadual em âmbito regional 

(apresentação arquivada); 

- Francisco Gomes, ressaltou que é necessário acrescentar a educação ambiental dos 

municípios dentro do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico; 

-  O Coordenador e demais participantes resolveram interromper a reunião em virtude 

do horário avançado e já ficou acordado que na próxima reunião a ser realizada dia 24 

de agosto as 9 horas do presente ano a pauta será a continuação do tema desta ata e 

também “Escolas de Período Integral e Atividades de contraturno.  

 

 
Santos, 21 de junho de 2016 

 
 
 

JOÃO BOSCO ARANTES BRAGA GUIMARÃES 
Coordenador 

 
 
 
 
Elaine Cristina Pires Gomes Orsatti  
Secretária 


