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DADOS GERAIS 

 
Data: 17/10/2016 

 
Local: AGEM 

 
Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: de Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

João Bosco Arantes Braga Guimarães  Secretaria de Estado de Educação 

Melquisedec Hergerssheimer Prefeitura de Itanhaém 

Rejane Maria Emilio Prefeitura de Guarujá 

CONVIDADOS  

Zélio Garcia Siqueira Prefeitura de Bertioga  

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM 

Fernanda Aguiar Alves Prefeitura de Praia Grande 

Armando B. Gomes Prefeitura de Cubatão 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Pauta divulgada em:  
10/10/2016 

Reunião iniciada às: 
14h37 

Término da Reunião às: 
16h15 

 

OBJETIVOS 
 
 Plano de Trabalho               

 

 

REGISTROS 

 Ausências:  
Municípios: Mongaguá, Peruíbe, Santos e São Vicente. 
Estado: Emprego e Relações do Trabalho e Meio Ambiente. 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da CT de Educação, João Bosco Guimarães e 

foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Discussão de proposta de plano de trabalho; 

- Foi enviada pela Diretoria Regional de Ensino do Estado a todos os Secretários municipais de 

Educação solicitação de que fossem encaminhadas propostas ao plano; 

- Leitura da proposta da Diretoria Regional de Ensino; 

- As nomenclaturas são diferentes entre os municipios nas denominações; 

- Tem áreas pedagógicas que não estão casadas entre municípios e Estado; 

- Realização de reuniões técnicas – as redes municipais não conseguiram praticar as regras de 
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que as matrículas podem ser feitas tanto na escola municipal como na estadual, previsto 

desde 2010; 

- Hoje a questao metropolitana é muito forte e não está presente nos municípios; 

- Ainda não se tem plano de acúmulos de cargo conjunto; 

- Rejane de Guaruja colocou a necessidade de decisões conjuntas, em termos pedagógicos; 

- Calendário - conflitos na questão de férias; 

- Controle de acúmulo de aulas; 

- Mapear onde há pontos de estrangulamento; 

- Questão de aproximação do município com o Estado na relação acadêmica; 

- Encaminhamentos que são dados numa esfera que pode ter dados na outra esfera; 

- Necessidade de serem definidos os gargalos; 

- O que tem em comum, aproximação se deu diálogo pedagógico; 

- As reuniões do Estado e municípios são conjuntas; 

- Relato do trabalho realizado em Itanhaém na semana dos professores; 

- Levantada questão de problemas com aldeia indígena em Bertioga; 

- Proposto que em certos períodos as reuniões voltariam a ser mensais e que bimestralmente 

seriam realizadas reuniões de informação; 

- A representante de Praia Grande colocou que até nos municipios que tiveram o Prefeito 

reeleito não se tem certeza como ficará a situação, talvez pensar uma ideia de se colocar um 

documento um entendimento mais claro e objetivo; 

- Reformular tratativas de comunicação Estado e municipio; 

- Não há nada consolidado; 

- Aprovado o plano de trabalho; 

- Próxima reunião-  06.12, 14h, pauta: educação especial continuidade Guarujá; 

- Já apresentaram Itanhaém, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá 

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

Santos, 17 de outubro de 2016 
 
 
 

JOÃO BOSCO ARANTES BRAGA GUIMARÃES 
Coordenador 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS  
Secretária 


