PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 1.048 DO CONSELHO PLENO
Sessão realizada por vídeo conferência conforme Decreto 59.283/2020
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Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às onze horas, realizou-se a
Sessão Plenária nº 1.048, em ambiente virtual, sob a presidência da Conselheira Teresa
Roserley Neubauer da Silva (Rose Neubauer). Contou com a presença das Conselheiras
Titulares Beatriz Cardoso, Cristina Margareth de Souza Cordeiro, Fátima Cristina Abrão,
Guiomar Namo de Mello, Karen Martins Andrade Pinheiro, Neide Cruz e Sueli Aparecida de

06
07
08
09
10

Paula Mondini e dos Suplentes Carmen Lucia Bueno Valle, João Alberto Fiorini Filho, Lucilene
Schunck Costa Pisaneschi, Lucimeire Cabral de Santana, Silvana Lucena dos Santos Drago e
Vera Lucia Wey. No Expediente da Presidência, a Conselheira Rose Neubauer deu boas-vindas
a todos e justificou ausência da Conselheira Titular Simone Aparecida Machado, registrando a
Suplente Carmen Lucia Bueno Valle no exercício da titularidade, e ausência dos Suplentes
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Alexsandro do Nascimento Santos e Luci Batista Costa Soares de Miranda. Colocou em
discussão a ata da Sessão Ordinária nº 1.047, de 09.06.2022, que foi aprovada. Na sequência, a
Conselheira Rose Neubauer informa que participou de reunião na Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo - Seduc quando recebeu um material de acompanhamento de todos os
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itinerários e percursos do Ensino Médio, com detalhamento da quantidade de aulas e
sistematização, um importante apoio às escolas com Ensino Médio. Diz que solicitará à Seduc
um conjunto desse material para os Conselheiros do CME, uma importante bibliografia para a
Comissão Temporária com estudos para o Ensino Médio. A Conselheira Lucimeire Cabral,
Presidente da Comissão Temporária de Ensino Médio, agradece e diz que já recebeu a versão
virtual do material, quando compartilhou com os Conselheiros do grupo. A Conselheira Rose
Neubauer também apresenta uma cartilha do Instituto Serenas intitulado “Violência contra a
mulher não é normal”, também entregue pela Seduc na reunião. A Conselheira Cristina
Cordeiro comenta que a cartilha também foi apresentada no Instituto Liberta pela Presidente
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do Instituto Serenas, um excelente material, e completa que o Serenas vem realizando uma
série de formações junto ao Centro de Mídias da Seduc. Nas Informações da Comissão de
Legislação e Normas, a Conselheira Karen Andrade trata da Portaria Conjunta da Secretaria
Municipal de Saúde - SMS e da Secretaria Municipal de Educação - SME nº 377, de 20.06.2022,
que dispõe sobre as medidas a serem adotadas frente a casos positivos e surtos de síndrome
gripal por COVID-19 em Instituições de Ensino. A Portaria altera alguns protocolos
anteriormente seguidos, considerando que a maioria dos casos identificados atualmente não
possuem a mesma gravidade que as ondas anteriores, por conta principalmente do avanço na
vacinação. Agora são afastados apenas os casos confirmados, os estudantes e profissionais
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sintomáticos são orientados a buscar a realização do teste ou o serviço de saúde com
encaminhamento médico, os contatos são monitorados sem necessidade de afastamento e,
por fim, recomenda-se o uso de máscara de proteção facial em todos os casos. Na sequência, a
Conselheira Karen Andrade informa sobre o Projeto de Lei nº 573/2021, que tramita na
Câmara Municipal de São Paulo, e trata da implementação do programa de gestão
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compartilhada em escolas de ensino fundamental e médio da rede pública municipal de ensino

39
40
41
42
43
44
45
46
47

em parceria com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. A proposta da Vereadora
Cris Monteiro do NOVO, priorizaria a gestão compartilhada em unidades localizadas em bairros
com menos índices de Desenvolvimento Humano e com menores níveis de avaliação escolar, e
as organizações teriam liberdade para definirem currículo, projeto pedagógico, metodologias
de ensino, com autonomia para montarem a equipe escolar, incluindo pessoas de fora da Rede
sem o concurso público. Há muitas manifestações contrárias ao PL de especialistas da
Educação e de funcionários públicos, com preocupações com relação aos repasses financeiros,
provimento de cargos, enfim, a legalidade do ato. A votação do PL estava prevista para a
próxima semana, mas foi adiada para agosto, após o recesso da Câmara Municipal de São
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Paulo. A Conselheira Lucimeire Cabral completa que, quando participou da reunião do Fórum
Municipal de Educação – FME no início deste mês, o PL nº 573/2021 foi pautado, com
manifestação do Sindsep de que encaminharia para o CME um pedido de parecer sobre a
matéria. A Conselheira Rose Neubauer considera que a proposta do PL está mal elaborada,
surgindo neste ano eleitoral para causar turbulência na Rede Municipal. Citou um programa
desenvolvido na Colômbia com parceria público-privada em unidades escolares em regiões
com maiores problemas, uma experiência que considera limitada. No Expediente dos
Conselheiros, a Conselheira Lucimeire Cabral, completando as informações da sua
participação e da Conselheira Carmen Valle na reunião do FME como representante do CME
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no dia 07.06.2022, coloca que também foi pautado o aumento dos casos de COVID-19 nas
unidades escolares, quando o fórum convidou o biólogo pesquisador Dr. Lucas Ferrante para
tratar da situação pandêmica no Brasil. Na ocasião, Ferrante defendeu o uso obrigatório das
máscaras de proteção no ambiente escolar, a importância da imunização das crianças com
mais de 3 anos, a necessidade de dose de reforço não restrita a grupos, mas para toda
população. A Conselheira Carmen Valle complementa que o Dr. Lucas Ferrante defendeu
fechar as escolas que atendem as faixas etárias com crianças ainda não vacinadas. A
Conselheira Lucimeire Cabral, ainda sobre a reunião do FME, disse que informaram sobre os
Planos Regionais de Educação e as tratativas para as Conferências Regionais de Educação e a
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Conferência Municipal prevista para setembro. Também no Fórum, houve a discussão sobre o
PL nº 562/2021, em tramitação na Câmara Municipal, que dispõe sobre a instituição do
Programa em Tempo Integral na Primeira Infância obrigatória no município, com defesa da
necessidade das crianças mas a ponderação sobre os impactos nas carreiras dos profissionais
da educação. A Conselheira Lucilene Pisaneschi compartilha com os Conselheiros a publicação
da Comissão Intersecretarial que debaterá o PL 573/2021, o que seria importante contar com a
participação de todos. Em seguida, a Presidente Conselheira Rose Neubauer passa à Ordem
do Dia: 1) Apresentação do Planejamento das Câmaras. Antecedendo a apresentação dos
Planejamentos da CEIFAI e CAFEM, a Conselheira Rose Neubauer diz que discutiu com a
Conselheira Sueli Mondini sobre a composição de uma Comissão Temporária que ficará
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responsável por elaborar um documento CME sobre a ação supervisora, com a Presidência da
Conselheira Vera Wey, e indicação de composição com as Conselheiras Neide Cruz, Carmen
Valle, Lucilene Pisaneschi e Silvana Drago, com apoio das Conselheiras Lucimeire Cabral, Luci
Batista e Karen Andrade. Na sequência, a Conselheira Rose Neubauer solicita às Presidentes
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das Câmaras, assim como às Presidentes das Comissões Temporárias, que apresentem o
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replanejamento de estudos do grupo após a posse dos novos Conselheiros. Com a palavra, a
Conselheira Cristina Cordeiro, Presidente da CEIFAI, diz que a Câmara fez uma revisão do que
estava anteriormente planejado, com contribuição de todos a fim de proporem o que é
possível dentro dos temas mais urgentes, considerando que estamos próximos do segundo
semestre, um semestre que contará com uma Conferência Municipal de Educação que
influenciará nas pautas. Optaram por um grande tema, que percorrerá todo o semestre, e
fazem um convite à CAFEM para um Seminário conjunto. Em seguida, a Conselheira Cristina
Cordeiro passa a palavra para a Conselheira Lucimeire Cabral, que projeta em tela o
planejamento da CEIFAI. A primeira grande temática é a Avaliação Institucional na e da
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Educação Infantil, em suas diferentes formas, considerando o movimento de autoavaliação da
Rede que acontece há 8 anos com os Indicadores de Qualidade, e a Avaliação Institucional
externa na Educação Infantil problematizando a aplicação da autoavaliação. Para apoio nesse
estudo, a CEIFAI propõe um Seminário Presencial com possibilidade de Câmara Conjunta
convidando os CMEs da Região Metropolitana de São Paulo, culminando com a apresentação
de uma Recomendação, ou mesmo um Parecer, em novembro de 2022. A segunda temática
planejada para estudos da CEIFAI tratará as Infâncias e Contextos na Perspectiva da Equidade,
a partir de proposta que tem acontecido na Rede de salas multietárias, com acompanhamento
da experiência com apoio da SME/COPED e COGED, também com elaboração de um Parecer
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ou Recomendação, estudo a ser realizado de julho a setembro de 2022. Como terceira
temática planejada, e considerando a necessária participação do CME no Plano Municipal de
Educação, são as demandas para a organização da Conferência Municipal de Educação. A
Conselheira Lucimeire Cabral continua lembrando que haviam planejado os diferentes
atendimentos na Educação Infantil, resultado do estudo que realizaram sobre as políticas
internacionais para essa modalidade de ensino, levando a discussão para a Comissão
Temporária de Educação Infantil. A Conselheira Cristina Cordeiro lembra que o planejamento
é sucinto considerando que iniciaremos o segundo semestre e que haverá outras demandas
urgentes que necessitarão de espaço de discussão na Câmara. A Conselheira Lucilene
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Pisaneschi pergunta sobre as escolas de Educação Infantil em tempo integral, comentando
que recebeu nessa semana minuta de portaria da SME sobre o Programa São Paulo Integral
que não atende por completo a Educação Infantil. A Conselheira Cristina Cordeiro diz que, de
imediato, essa discussão acontecerá com relação às formas de atendimento na Educação
Infantil e novos arranjos, com base na experiência internacional estudada. Com o término da
apresentação da CEIFAI, a Presidente Conselheira Rose Neubauer passa a palavra para a
Presidente da CAFEM, Conselheira Karen Andrade. Com a palavra, a Conselheira Karen
Andrade projeta em tela a síntese do planejamento da Câmara, que também possui duas
grandes áreas temáticas. A primeira temática envolve ações de acompanhamento das
aprendizagens e avaliação, tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio, com
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Acompanhamento e Recuperação das Aprendizagens, Flexibilização Curricular, ENEM e
Implementação do Novo Ensino Médio, Acompanhamento Sistemático do Novo Ensino Médio
com a consultoria da Profª Drª Maria Tereza Rangel, Avaliação e suas análises,
Acompanhamento da Priorização Curricular e Ensino Híbrido. Essas ações de
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acompanhamento foram iniciadas pela CAFEM em abril, com previsão de finalização no último
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bimestre de 2022. A segunda temática envolve ações sobre o incentivo à frequência e
identificação do risco de abandono, qualificação do tempo de permanência na escola e
projetos de extensão de jornada e integral, discussão planejada para acontecer a partir de
julho até setembro. Na sequência, a Conselheira Karen Andrade apresenta propostas da
CAFEM para discussão no Pleno e em Comissões. Para o Pleno o referencial de competência da
Gestão Escolar e o Sistema Nacional de Educação; para outras três Comissões o referencial de
competências docentes, as normatizações do Novo Ensino Médio e a qualificação profissional
na EJA, competências e habilidades específicas para o mundo do trabalho, e estágios na EJA e
no Ensino Médio. Com o término da apresentação da CAFEM, a Presidente Conselheira Rose
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Neubauer passa a palavra às Presidentes das Comissões Temporárias. A Conselheira Lucimeire
Cabral, Presidente da Comissão de Ensino Médio, explica que estão organizando para escrever
sobre os Itinerários, o que abrange o Itinerário Integrador, as questões do Projeto de Vida,
olhando para as necessidades do material da Rede, acompanhando a assessoria da Profª Drª
Maria Tereza Rangel. A Comissão analisará os materiais de algumas Redes estaduais, com foco
nos Itinerários Formativos, e as contribuições que virão dos estudos da CAFEM colaborarão
com o estudo, recomendando os ajustes. A Conselheira Rose Neubauer lembra que a
discussão do Ensino Médio deve ser finalizada antes da atribuição de aulas, o que a
Conselheira Lucimeire Cabral disse que finalizarão até o fim de setembro. A Conselheira Rose
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Neubauer propõe, com o término dos estudos da Comissão, a realização de um Seminário
sobre o Ensino Médio convidando pessoas de outros Estados e, talvez, de outros países. Por
fim, antecedendo o término da Sessão, a Presidente Conselheira Rose Neubauer apresenta
proposta da CAFEM para duas reuniões extraordinárias do Pleno e Câmaras no próximo mês,
nos dias 05 e 26 de julho, nos dois casos uma terça-feira, o que todos concordam. Nada mais
havendo a tratar, a Presidente Conselheira Rose Neubauer encerra a Sessão Plenária
agradecendo a presença e participação dos Conselheiros. A Ata foi lavrada por Mayra Regina
Vidal e o comprovante de participação na teleconferência será utilizado como lista de
presença. São Paulo, 23 de junho de 2022.
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Sessão realizada por teleconferência por meio da plataforma Microsoft Teams,
conforme Decreto Municipal nº 59.283, de 16/03/2020 (Artigo 12, Inciso I)

SESSÃO DO CONSELHO PLENO
REUNIÃO DO DIA 23/06/2022
Horário: 11h
PRESENÇA DOS CONSELHEIROS
CONSELHEIROS TITULARES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beatriz Cardoso
Carmen Lucia Bueno Valle (NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE)
Cristina Margareth de Souza Cordeiro
Fátima Cristina Abrão
Guiomar Namo de Mello
Karen Martins Andrade Pinheiro
Neide Cruz (NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE)
Sueli Aparecida de Paula Mondini (Vice-Presidente CME)
Teresa Roserley Neubauer da Silva – Rose Neubauer (Presidente CME)

SUPLENTES:
1.
2.
3.
4.
5.

João Alberto Fiorini Filho
Lucilene Schunck Costa Pisaneschi
Lucimeire Cabral de Santana
Silvana Lucena dos Santos Drago
Vera Lucia Wey
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