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Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta 

minutos, realizou-se a Sessão Plenária nº 932, sob a presidência da Conselheira 

Presidente Sueli Aparecida de Paula Mondini. Contou com a presença dos Conselheiros 

Carmen Lucia Bueno Valle, Cristina Margareth de Souza Cordeiro, Emília Maria Bezerra 

Cipriano Castro Sanches, Karen Martins de Andrade, Marina Graziela Feldmann, Marta de 

Betania Juliano; Lourdes de Fátima Paschoaletto Possani e Maria Adélia Gonçalves 

Ruotolo, no exercício da titularidade, e das Suplentes Fátima Aparecida Antonio, Luci 

Batista Costa Soares de Miranda, Lucimeire Cabral de Santana e Silvana Lucena dos Santos 

Drago. Justificaram ausência as Conselheiras Maria Cecília Carlini Macedo Vaz e Maria 

Selma de Moraes Rocha e os Suplentes Antonio Rodrigues da Silva, Bahij Amin Aur e 

Helena Singer. No Expediente da Presidência, a Conselheira Sueli Mondini deu as boas-

vindas a todos, declarou aberta a Sessão Plenária e colocou em discussão a Ata da Sessão 

Ordinária nº 931, de 14.11.2019 que foi aprovada. Fala da satisfação em contar com a 

presença de representantes das Unidades Educacionais vencedoras do Prêmio Paulo 

Freire 2019. Na sequência, passa a palavra à Conselheira Cristina Cordeiro Presidente da 

Comissão Temporária que organizou o encontro para exposição dos projetos pedagógicos. 

Fala do prazer em receber a todos e faz a apresentação dos convidados da Categoria I – 

Educação Infantil: CEI Vila Marilena – DRE Guaianases, na figura da Diretora Ana Márcia 

Ferreira, da Assistente de Direção Elisabete da Silva Salles e da Coordenadora Pedagógica 

Valdete de Lima da Conceição; da Categoria II – Ensino Fundamental: EMEF Donato 

Susumu Kimura – DRE Campo Limpo, com os representantes Paulo Neuman Farias 

(Secretário de Escola), Washington Almeida Souza Coordenador Pedagógico e Jorge de 

Moura G. Silva, professor de Artes. A Conselheira Cristina Cordeiro parabeniza pela 

premiação e enaltece a importância dos projetos na Rede Municipal de Ensino. Diz que o 

CME tem se empenhado em trazer projetos inovadores para apresentações e debates 

nesta Plenária. Passa a palavra a Diretora Ana Márcia que utiliza um texto de Paulo Freire 

“Refletir, avaliar, programar, investigar, transformar, são especialidades dos seres 

humanos no e com o mundo”. Fala que tudo começou a partir da festa junina realizada na 

escola e através de slide faz a explanação partindo da “Linha de Ação” do projeto: 

apresentações culturais; atividades interativas para bebês, crianças e adultos; serviços de 

saúde e estética; alimentação; lembrancinhas e outros. Mostra uma tela de fotos 

envolvendo atividades recreativas com as crianças e professoras do CEI. A Coordenadora 

Pedagógica Valdete de Lima fala sobre os projetos desenvolvidos na unidade nos anos 

anteriores e em 2019 – Vila Cidadã Sustentável 2019. Fala também sobre o desempenho 

das crianças e perspectivas da equipe. A Profa. Elisabete da Silva, responsável pelo projeto 

fala das propostas e parcerias que vem trabalhando sobre vários temas, enfatiza os 

desafios para trabalhar a sustentabilidade com crianças bem pequenas e o prazer em viver 

nossa função naquele território. Por fim, fala da avaliação e o encorajamento necessário 
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para estar no dia a dia, exercendo suas funções, lembrando a ocorrência de dois assaltos 

na porta da escola que fragilizou o grupo. Citou a frase de Paulo Freire: “A questão está 

em como transformar as dificuldades em possibilidades.” A Diretora Ana Márcia fala que 

foi motivo de muita satisfação receber esse honroso Prêmio Paulo Freire e se apresentar 

neste Conselho e encerra com o texto de Paulo Freire “Não podemos renunciar a luta pelo 

exercício de nossa capacidade e de nosso direito de decidir e de romper, sem o que não 

reinventamos o mundo”. Após aplausos, a Conselheira Emília Cipriano parabeniza pelo 

trabalho apresentado e diz que é importante pontuar as dificuldades e entende que 

desconstruir é difícil. Cita três características marcantes que esse CEI desenvolveu: 1) 

Escuta da comunidade; 2) Clareza do movimento; 3) A vida na integralidade do ser. 

Enfatiza as perspectivas da comunidade, diz que os tempos estão difíceis e a fase será 

superada. No entanto, o falar da equipe revela o compromisso ético. A Conselheira 

Cristina Cordeiro parabenizou a equipe e convidou os representantes da EMEF Donato 

Susumu Kimura para apresentar seu projeto. O Secretário de Escola Paulo Neuman fala 

dos projetos desenvolvidos com os alunos. Diz que desde 2016 a escola faz atendimento 

integral. Fala sobre a escuta da comunidade com pesquisa e cita os projetos que incluem a 

robótica e a culinária. O Prof. Jorge faz uma demonstração através de vídeo em que mães 

dão seus depoimentos sobre o trabalho desenvolvido na escola, como informática, 

música, danças e outros, que têm acrescentado no comportamento positivo de seus filhos. 

Fala sobre os eventos da escola e diz que esta fica localizada numa região muito carente e 

que o Projeto “Ocupa Capão” tem contribuído no desenvolvimento da comunidade 

escolar. Ele fala ainda, do esforço da gestão e que através da gestão democrática 

possibilitou a ideia do projeto. O secretário Paulo diz que o foco principal é trabalhar a 

MPB e mostrar às crianças a música brasileira influenciada pela dança folclórica. Cita 

vários artistas e diz que a sambista Beth Carvalho foi a última artista homenageada. O 

Coordenador Pedagógico Washington Almeida enfatiza que o ensino integral ocupa todos 

os espaços apropriados do bairro. Fala das Reuniões Pedagógicas nos espaços da região – 

Núcleo de convivência dos idosos, Fábrica de cultura, etc. Diz que a ideia é ampliar o 

movimento. A Presidente da Comissão Conselheira Cristina Cordeiro passa a palavra a 

Conselheira Marina Graziela que parabeniza os apresentadores do projeto, fala da alegria 

dupla, pois fez parte da Comissão de Avaliação dos projetos do Prêmio Paulo Freire 

juntamente com a Conselheira Sueli Mondini. Fala da satisfação de hoje estarem aqui 

fazendo tão brilhante apresentação. Enfatiza que o nome lhe chama a atenção, que traz 

uma ação pedagógica, democrática e, é a identidade do projeto. Enfatiza que a ocupação 

tem sentido pedagógico, social, mas principalmente político. O projeto mostra a 

resistência, a intencionalidade educativa por transformação. Entende que o PPP é 

articulador da vida da escola, fruto das pessoas que coexistem. Enfatiza as raízes do Brasil 

– diferentes regiões, que encontram na música a transformação. Acredita que a escola 

pública hoje é um dos espaços democráticos. A ocupação, principalmente política e o 

trabalho demonstram pesquisa e rigor científico. Fala do resgate da música e das danças 

que muito bem retratam as origens, o Nordeste do Brasil. Acredita que todos os projetos 
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são inovadores, pois o trabalho nos remete uma escuta, amor e muita paixão. Conclui sua 

fala parabenizando pelo excelente registro e pela iniciativa da equipe pedagógica. Por fim, 

a Presidente, Conselheira Sueli Mondini, parabeniza as duas equipes pelas apresentações,  

convida a todos para um lanche, comunicando que logo após, haverá a continuidade da 

apresentação das Unidades Escolares premiadas nas Categoria III e IV e encerra a sessão 

plenária agradecendo a presença de todos. A Ata foi lavrada por Ivani Ferreira Moura 

Vinhais e será assinada pelos Conselheiros presentes, depois de aprovada. São Paulo, 21 

de novembro de 2019.................................... 
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