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Participantes: conf. assinaturas na lista anexa (original arquivado no PEC)
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0.Rodada de apresentação
leitura da ata anterior: Ana Paula (Casa da Amizade); ajustes do texto
1. Plataforma dos Centros Urbanos: Claudia (PECP) apresentou o Projeto
da Plataforma dos Centros Urbanos que é desenvolvido pela Unicef e
parceiros que consiste no apoio técnico às iniciativas sociais e populares que
visam uma efetiva melhora local das condições de vida das crianças e dos
adolescentes. Atualmente, o GA é formado pela União de Moradores e do
Comércio de Paraisópolis, PECP, Espaço Esportivo e Cultural
BM&FBOVESPA, Casa da Amizade, Associação dos Skatistas de
Comunidade, ONG Skate Solidário, Associação Amigo do Povo do
Paraisópolis, jovens comunicadores e voluntários. CIEDS é o parceiro
técnico patrocinado pela UNICEF. Ressaltou que a região definida como
prioridade de ação foi o Grotão por se tratar da região mais vulnerável.

Info

Foram exibidos alguns dados da Consulta Participativa realizada em 2009
com organizações, lideranças comunitárias, poder publico e outros. Também
apresentado o Plano de Ação, as ações já realizadas e as atividades
agendadas. Ainda não tiveram retorno de documento encaminhado ao
Conselho Tutelar. No decorrer da exposição foi sugerido que a Habitação
retome a participação junto ao GA. (Rita – Coordenadora de HABI).
2. Crescer Sempre Educação em Parceria: Gloria Luz e Rose
(responsáveis pela parceira com as escolas públicas estaduais)
apresentaram o projeto que promove atividades que visam contribuir para a
melhoria da qualidade do ensino nas escolas de Paraisópolis. O projeto apóia
três escolas: Miguel Arraes, Homero dos Santos Forte, Maria Zilda de Gamba
Natel. Com o propósito de contribuir nas questões relacionadas ao ensino são
desenvolvidos vários projetos (vide ppt anexo): jogos e brincadeiras, SFK –
sucesso para as crianças, apoio a alfabetização e reforço escolar, apoio
pedagógico. Todo o trabalho é realizado com foco na criança, família e
educador. As escolas também contam com apoio de infra-estrutura tais como:
camisetas para os alunos, limpeza terceirizada e outros. Ainda em parceria
com a comunidade Glorialuz explicou a mudança do Conselho Gestor de
Educação para Fórum de Educação onde todas as instituições de ensino são
convidadas, Os próximos encontros serão 16/08 e 09/09 das 14h às 16h –
local: Crescer Sempre, com o tema: Leitura.
Sobre o encerramento da parceria com a Escola Etelvina de Góes Marcucci,
Juliana (UMP) questiona quais foram os motivos, Terezinha (Crescer
Sempre) justifica que a falta de comprometimento da gestão escolar durante
anos fez com que a parceria se encerrasse. Foi proposto como
encaminhamento pensar em estratégias de conduta sobre as escolas,
Margareth (CCT) comentou que já existe um grupo discutindo o que é
necessário fazer em cada etapa para que a criança avance.
Encaminhamento: Gloria Luz no fórum de educação discutir o assunto e
levar a proposta de formação de um grupo menor. Margareth (CCT) discute
a falta de representatividade das escolas nos eventos/reuniões ligados à
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educação, Terezinha (Crescer Sempre) se dispõe a ajudar Margareth (CCT)
a organizar um grupo para discutir tais questões. Cristina (DRE-CL) se
propôs a fazer parte do grupo de trabalho.
3. Educação: Cristina faz parte da diretoria de planejamento DRE-CL que é
responsável desde a construção de novas escolas até as vagas disponíveis.
No momento Cristina está substituindo Luiz na DRE e se propõe a ajudar na
articulação com as escolas. A atual EMEF Paulo Freire opera em v2
endereços. Cristina esclareceu que os alunos que estudam na antiga Paulo
Freire serão distribuídos na escola nova. Referente à inserção/correção de
dados no cadastro Eol, Fernando (DRE–CL) explicou que quando são
realizadas consultas e/ou alterações de algum dado pode-se gerar
duplicidades ou erros que impossibilita a informação segura do individuo que
está aguardando vaga, Portanto, não deverão ocorrer alterações por pessoas
que não sejam autorizadas. Foi questionado o fato de algumas creches e
escolas ainda anotarem o nome em “cadernos” ao invés de
cadastrar/consultar o sistema; a justificativa é o fato de nem todas as
instituições de ensino terem acesso à internet. Ainda foi reforçada a
importância de encaminhar os pais e responsáveis até as organizações que
tem acesso ao sistema Eol ou comparecer diretamente na demanda escolar
(DRE-CL) para atualizar dados no cadastro. Algumas pessoas já foram
capacitadas para utilizar o sistema; ainda assim, sugeriu-se uma capacitação
local para funcionários das instituições da comunidade que tem acesso ao
cadastro para acessar e reorganizar as informações, Fernando (DRE-CL) diz
que estão à disposição.
Mônica (Casa da Amizade) apresentou dados (ver ppt) da Demanda de
Educação Infantil em Paraisopolis, Andréa (DRE-CL, diretora de Programas
Especiais) diz que é necessário levantar os números reais de crianças sem
escola para que se possam exigir respostas da Secretaria diante dos dados,
pois informalmente a demanda é maior do que consta no cadastro. Também
foi esclarecido que decreto relacionado com Parcerias Publico Privadas (30
anos de concessão) está “travado” no Tribunal de Contas do Municipio.
Comentado que problemas de documentação dificultam a celebração de
convênios para creche. Comentado também que ainda não existe dotação
para inicio da operação da EMEF Perimetral e que este processo costuma
levar 2 anos.Concluída esta etapa seria possível que a “velha” PF
começasse a operar como EMEI conforme concepção original (210
crianças). Gilson falou sobre planos municipais para Bairro Educador e
mencionou que Estado vai construir uma escola no Grotão.
Comentaram sobre o plano de atendimento de mais - 150 vagas com a
construção de uma nova unidade; disponibilização de mais 70 vagas com a
ampliação do EMEI Paraisópolis, e a possibilidade de transporte para
crianças residentes em regiões mais distantes.
Como encaminhamento, após encerrar a reunião o GT Educação se reunirá
para decidir as ações e na próxima reunião será dado retorno dessas ações.
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todos

26/8/10,
8:30

4. Informes
4.1- Inauguração da rádio comunitária de Paraisopolis: Gilson (União de
Moradores) informa que dia 06/08/2010 às 9hs na sede da União de
Moradores será inaugurada a Rádio Comunitária Nova Paraisopolis 87,5 FM.
4.2- PRVL Observatório de Favelas: Simone comentou trabalho de
pesquisa sobre violência que será realizado na comunidade até o final de
2010. Comentou que em principio Paraisopolis é considerado como área de
baixa letalidade
4.3 Dengue: Mineiro alertou para a grande incidência recente.
5. Próxima reunião: na Creche Sta Escolástica
Pauta:
• Retorno/encaminhamentos Educação
• Violência doméstica contra crianças e adolescentes
• Informes
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