
 
 

ATA DA REUNIÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DA CIDADE DE SALTO/SP. 

 

Ata da reunião realizada em treze dias do mês de junho do ano de dois mil e 

dezoito, na sala nove do CEC, sito à Rua Prudente de Moraes, na cidade de 

Salto SP, às dezoito horas, com os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇAO. O presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos. 

Informou sobre a posse do novo integrante a representante de pais da 

educação infantil municipal (suplente) a Sra. Geisa Simone de Oliveira 

Azevedo. Leu a pauta do dia: CONAE, Inaugurações, Material Escolar, 

Educaseg, Fundeb, Programa Mais Alfabetização, Univesp, EJA. O presidente 

marcou a reunião ordinária referente a junho dia 29/06, pois no dia 20/06 

haverá a entrega do prêmio Câmara de meio ambiente e todos do C.M.E. 

foram convidados. No dia 27/06 não haverá expediente nas repartições 

públicas a partir das 14h00 por causa do jogo Sérvia x Brasil pela Copa do 

mundo. Portanto aprovado nessa reunião a data de 29/06 com pauta sobre o 

P.M.E. e Educaseg, pois devido à greve dos caminhoneiros a reunião referente 

ao mês de maio foi cancelada e está sendo realizada na data de hoje 13/06.  

Convidou a todos para 20 de junho de 2018 comparecermos à Câmara 

Municipal de Educação, às 19h00 para o evento Prêmio Câmara Meio 

Ambiente – modalidades desenho 1º ao 5º ano do ensino fundamental I, cartaz 

6º ao 9º ano do ensino fundamental II, redação 1º ao 3º do ensino médio para 

as escolas municipais, estaduais e particulares e “Fotografia” para adultos. 



Também Mostra do EJA – Municipal em 20/06/2018. Posteriormente explicou 

que o projeto criado pelo C.M.E “EDUCASEG”, parceria Educação e 

Segurança, foi analisado pelo Ministério Público da Comarca de Salto. O 

projeto deverá a pedido do Ministério, ter parceria com a Assistência Social do 

município. Após, explicou que na reunião de 16/05/2018 com o técnico Celso 

Iversen, que monitora o Plano Municipal de Educação ( Lei 13005/14), disse 

que em novembro deverá haver novamente audiência pública sobre os dados 

que a Equipe Técnica da Prefeitura Municipal de Salto apresentará sobre o 

acompanhamento e monitoramento das 20 metas ( vide site “planejando a 

próxima década”), na reunião ordinária do dia 29/06, o P.M.E. terá um espaço 

maior do tempo para o tema. Informou que já foram escolhidos os 

representantes para o CONAE 2018 e que agora devemos aguardar novas 

informações. Após, o Presidente Rodrigo convidou a senhora Fernanda 

Barbutto para falar das inaugurações na cidade de creche e salas de aula. 

Respondeu que a Creche Icaraí, não está ainda com crianças, somente 

simulação de rotina. Capacidade de 130 alunos- transferência de alunos da 

Vila Norma. ( 15 alunos) podendo chegar a 40 alunos. Existe um problema de 

bombeamento de água. Também falou da escola do Planalto ( ajustes com a 

empresa Josecom). Apresentou a presidência do FUNDEB – Presidente Luís 

Alfredo Scapim e Vice Presidente Harleya Sampaio. O primeiro pai de aluno e 

a segunda Diretora de Escola Municipal. Falou sobre o Programa Mais 

Alfabetização. Os professores só recebem verba para alimentação e 

transporte. A Secretaria deu ciência aos professores. 150,00 por turma. ( cento 

e cinquenta reais). O MEC deu um prazo muito curto para providências da 

SE/Salto. O programa estendeu-se aos CEMUS III, IV, VIII, IX, X, XI. A 

conselheira Rosana Horschutz disse que o programa é para entrar nos índices. 

O Estado está usando como reforço, a fim de prestar conta para o Banco 

Mundial. O Estado não tem projeto de reforço para o ano. Após, o Presidente 

falou sobre o UNIVESP. Poderá haver convênio com a SE/Salto/SP, através de 

estrutura física e recurso humano. As disciplinas serão Matemática, Pedagogia, 

Gestão Pública, Engenharia de Produção, Licenciaturas em Química Física e 

Biologia. Após, foi apresentado o estudo sobre o EJA – Ensino de Jovens e 

Adultos na cidade de Salto ( Estado e Município). No município, em 2018 foram 

matriculados 179 alunos no primeiro semestre, CEMUS I, abandono85, alunos 



frequentes 94. Resultado: 47% abandonos, 53% continuam os estudos. 

CEMUS V, 72 matrículas nno 1º semestre de 2018, abandonos 23, alunos 

frequentes 49. 32% de abandono e 68% continuam os estudos. CEMUS IX – 

147 matrículas no primeiro semestre 2018. Abandono 66, alunos frequentes 81. 

44% de desistência, 56% continuam os estudos. Total de matrículas 398. Total 

de abandonos 174. Porcentagem 44% abandono e 56% continuam os estudos. 

Nas escolas estaduais, oferecem a modalidade EJA ensino médio, as 

seguintes escolas: Irma Maria Nazarena Correa, Leonor Fernandes da Silva e 

Maria de Lourdes Moraes Costela. A escola Leonor tem 08 salas de aula. Duas 

salas de 1º ano iniciaram com 42 alunos, atualmente com 31 e a outra sala 

com 40 alunos, atualmente com 35. Três salas de 2º ano iniciaram a primeira 

sala com 39 atualmente 32 alunos, a segunda com 41 atualmente 37 alunos e 

a terceira 38 atualmente 31 alunos. O 3º ano tem três salas iniciaram a primeira 

sala com 42 alunos atualmente 36, a segunda com 41 alunos atualmente 37 e 

a terceira 42 alunos atualmente 37. Dados coletados dia 08/05. A Escola 

Nazarena tem três salas de aula. O 1º ano iniciou com 49 alunos atualmente 18 

alunos, o 2º ano 46 alunos atualmente 31 e o 3º ano 53 alunos atualmente 38 

alunos. Dados coletados dia 15/05. A escola Maria Costela, também tem três 

salas de aula. O 1º ano foi iniciou com 24 alunos atualmente 39, o 2º ano com 

30 alunos atualmente 36 e o 3º ano com 55 alunos atualmente 49. O primeiro e 

o segundo ano do ensino médio do Costela está um pouco confuso, 

principalmente no 1º ano, pois houve a entrada de muitos alunos, porém o 

presidente Rodrigo coletou as informações por telefone, pois devido a greve 

dos caminhoneiros, não teve condições de ir  a unidade escola, mas vai buscar 

a informação. Dados coletados dia 28/05. A professora Iolanda, do CEMUS IX 

professora da modalidade, explicou que os alunos querem aulas. O professor 

deve explicar o que colocou na lousa. Foi informado pelo Presidente que uma 

professora prepara os alunos para o ENCCEJA utilizando uma sala do 

Sindicato dos Metalúrgicos de Salto e não possuem mais a modalidade EJA. A 

Diretora Nara Vecina, da Escola SESI/SALTO/SP, presente na reunião, 

informou que o SESI possui a modalidade a Distância. O curso tem o custo 

anual de 890,00 ( oitocentos e noventa reais) pagos em dez parcelas de 89,00 

( oitenta e nove reais). O curso presencial EJA no SESI não deu certo. Os 

alunos não compareciam e a escola tinha que arcar com os custos relativos 



aos docentes. O curso a distância oferecido faz com que o aluno entre na 

plataforma, realize as atividades, realize as provas aos sábados e finalize com 

duas avaliações. O aluno ao pagar o curso,valoriza. Informou que no SESI, a 

disciplina ESPANHOL é opcional e a distância. Para o jovem é muito melhor, 

eles têm domínio, por conta das redes sociais. O curso EAD ainda precisa 

culturalmente de apropriação, pois requer autogestão dos estudos. A 

conselheira Rosana Horschutz defende que é mais fácil o presencial do que a 

distância, para quem tem mais idade. Abrem-se mil vagas porque sabe que vai 

terminar com 200 vagas. Foi discutido neste momento entre os conselheiros o 

problema grave que afeta as escolas. Falta de professores e falta dos 

professores. A conselheira Rosana defende que a profissão não seduz e que 

irá surgir um novo profissional na educação, o mediador. Neste momento, a 

chefe de gabinete Fernanda Barbutto conclui a apresentação dos dados da 

EJA, onde 50% de evasão devem ser analisados com critérios, pois significa 

ônus e dinheiro público deve-se prestar contas. Falou que muitos alunos fazem 

a matrícula e depois evadem da escola. É preciso cobrar das empresas 

semestralmente do aluno, se está frequentando às aulas. Pesquisa aponta que 

os maiores problemas de evasão são: gravidez precoce, horários de trabalho, 

oportunidade de tráfico de drogas na escola. Existem dois desafios: como fazer 

para manter o aluno EJA na escola, começo, meio e fim. Centralizar por polo? 

A conselheira Elaine disse que os alunos não têm vontade e que os 

investimentos são altos. O professor formador Dorival Cecílio da Silva, falou 

que a tecnologia é boa, mas que com ele não deu certo no EJA. Eles 

interpretam que o docente esteja “enrolando a aula”. A conselheira Paula disse 

que existem muitos custos no município ( água, luz, professor, merenda). Que 

pessoalmente teve má experiência com EAD, mas que poderia ser proposta 

flexível aos alunos EJA. A conselheira Rita disse que a CEUNSP SALTO, 

dispensa o aluno uma vez por semana, para que possa estudar em casa. A 

UNINTER apresenta uma ferramenta nova para o aluno em cada módulo. A 

Coordenadora pedagógica Eliana Medeiros do Município disse que ações 

foram implementadas: INTEREJA, esporte entre os EJAS, Mostra EJA              

(semestral). Citou o exemplo do EJA da cidade de Campo Limpo. Disse que o 

segredo é o acolhimento. Os alunos podem frequentar manhã, tarde, noite, de 

acordo com suas possibilidades. Escola é aberta e não fecha. A disposição das 



carteiras é diferente, o aluno olha para o outro. Na visita que a SEME fez, o 

café foi servido pelos alunos. Existe na escola ala verde para reuniões. Ala 

amarela para orientação. O aluno leva o problema e eles mesmos dão retorno. 

Os professores EJA do Município visitarão em julho o sistema CIEJA Campo 

Limpo. O professor EJA tem que gostar, porque é outra realidade. A professora 

Iolanda ressalta que é preciso muito diálogo com os alunos EJA. A conselheira 

Evelize disse que é preciso investir na formação dos professores EJA. A 

coordenadora Elaine disse das oficinas do Professor Caio de Matemática. 

Cemus visitar Cemus, visitas ao Teatro, Desfile Cívico. O presidente informou 

que vai ligar o técnico Celso Iversen para ter mais informações sobre o P.M.E. 

e a CONAE. Também vai reforçar o pedido ao secretário de educação do 

município José Carlos Grigoletto para pedir a presença da secretária de Ação 

Social a comparecer na próxima reunião e discutirmos a implantação do projeto 

EDUCASEG: AÇÕES QUE DEVERÃO SER ANALISADAS. Foi dada a 

sugestão de visita dos docentes e diretores a Campo Limpo Paulista, proposta 

de implantação de um polo EJA, formação docente dos profissionais EJA, 

canal de comunicação, também para divulgar o EJA. Após, a conselheira 

Evelize solicitou a chefe de gabinete uma atenção especial aos Supervisores 

de Ensino. Criar um plano de carreira e documento que sinalize as práticas de 

supervisão valorize os profissionais de Educação Supervisora. Também 

proporcione formação continuada aos supervisores de ensino. A chefe de 

gabinete Fernanda informou que de 18/06/2018 a 06/07/2018 vai iniciar as  

matrículas nos CEMUS para o EJA. Quanto ao material escolar 2018, todos 

foram entregues e a canetinha foi o maior problema, pois secou em poucas 

semanas. A licitação para 2019 já foi iniciada. Solicitou que informem sobre os 

produtos junto à SEME para providências de análise. O presidente disse que 

na reunião de agosto vamos discutir a sugestão do vereador Marcio Conrado 

de criar um campo de informação no site da prefeitura, pois temos o dever de 

informar a população sobre as atuações do C.M.E (Lei municipal 2655 Art.29 

capítulo 19), elogiou as festas juninas realizadas pelos CEMUS, em especial, 

os trabalhos realizados pelas docentes Daiane e Aline professoras de 

Educação Física do Cemus I. Parabenizou a SEME por convidar as escolas 

estaduais para as atividades em comemoração ao aniversário de Salto. A 

Diretora do SESI, agradeceu ao convite. Disse que o aluno SESI é do 



município e que a presença seria também para aprender o trabalho do 

município. Crê na possibilidade de futuras parcerias com município e SESI. O 

Presidente gostaria de conhecer os projetos do SESI, e já percebe um bom 

relacionamento entre as escolas municipais e estaduais e que aos poucos as 

escolas particulares, também estão no mesmo caminho, pois todos é educação 

e estão no município.  A professora Ana Ribeiro, da SEME foi muito elogiada 

pelo trabalho realizado com o EMAI. Finalmente, a chefe de gabinete Fernanda 

informou que está em fase de conclusão a Proposta Curricular EJA, baseada 

na nova Base Nacional Curricular Comum.  A diretora SESI Nara, enviará via 

email à vice-presidente do CME, folder informativo sobre o EJA EAD do 

SESI/SALTO/SP. Nada mais. Encerrou-se a presente reunião. Eu (a) EVELIZE 

ASSUNTA PADOVANI MONTEIRO, secretária e conselheira digitei a presente 

ata a qual será lida e assinada pelos presentes. 

Rodrigo Lucas de Oliveira______________________________ 

Fernanda Cristina de Almeida Barbutto____________________ 

Eliana Aparecida Martins de Medeiros____________________ 
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Rita de Cássia da Silva Tancredo_________________________ 

Evelize Assunta Padovani Monteiro________________________ 

Paula Francisco Ourique de Carvalho Baldi__________________ 

Rosana Horschutz______________________________________ 

Geisa Simone de Oliveira Azevedo_________________________ 
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