São Paulo, 20 de agosto de 2010
Para: Secretaria Municipal de Educação - PMSP
Atenção:

Sr. Alexandre Schneider

Referência: Paraisopolis – demanda de educação infantil

Prezado Sr. Alexandre,
O Fórum Multientidades tem reiterado sua preocupação com a questão da demanda não
atendida de educação infantil em Paraisopolis, Desde 2002 temos encaminhado a SME
diversos levantamentos sobre este assunto, sendo já sobejamente conhecido o fato de que
nossa região é particularmente prejudicada pela escassez de vagas em creches e EMEIs.
Na faixa de 0-3 anos, por exemplo, existem menos de 500 vagas na comunidade e uma
volume não-atendido de cerca de 3000 crianças, mesmo quando considerada uma
estimativa tímida do tamanho da população moradora. Este déficit sinaliza a necessidade
de serem instaladas quase 30 creches na região.
Convidamos DRE-Campo Limpo para a reunião mensal do Fórum Multientidades de
Paraisópolis em 29/7/10, cujo tema era Educação. Não tendo podido comparecer, o Sr.
Marcello Rinaldi enviou 4 representantes da DRE-CL cuja presença agradecemos. A
reunião foi bastante produtiva e tivemos oportunidade de debater particularmente as
questões da demanda não atendida de educação infantil em Paraisopolis, bem como os
problemas de pendências de documentação de crianças já inscritas no EOL.
Conversamos sobre a grande oportunidade de se aproveitar o Dia Nacional de Vacinação
(2ª dose) em 14/8/10 para abordar as mães nas filas dos Postos de Saúde e orientá-las
quanto ao cadastro de Educação Infantil. Nossa solicitação, similar à proposição que foi
encaminhada ao Sr. em 3/7/2009, era de que funcionassem neste dia alguns postos de
cadastramento de EOL em regime de mutirão. Isto permitiria que voluntários da Multi, tendo
identificado nas filas da vacinação crianças não inscritas ou com pendências de
documentação, encaminhassem as mães diretamente a um funcionário da PMSP que
providenciaria os devidos ajustes no EOL. A logística desta operação seria relativamente
simples pois no local de maior concentração de vacinação (UBS Paraisopolis I), existe por
exemplo uma escola municipal exatamente no lote vizinho.
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Lamentamos o fato de nossa solicitação não ter sido atendida, tendo sido alegado que a
PMSP teria dificuldade de designar funcionários para esta tarefa em um sábado.
Reiteramos entretanto que a nosso ver precisa ser desenvolvido um esforço de
cadastramento no EOL para educação infantil, alinhado com a meta correspondente da
Agenda 2012. Nossa proposta renovada é:
1. divulgar os postos de cadastramento EOL para educação infantil através da recém
inaugurada Radio Comunitária, cuja inauguração o Sr. Prestigiou em 6/8/10, Para
tanto gostaríamos que nos fosse confirmado o horário de atendimento de cada uma
das 6 instituições listadas ao final desta mensagem.
2. participar como ouvinte na reunião de compatibilização de vagas entre as
Secretarias Municipal e Estadual de Educação.
Nossa intenção é avançar em parcerias com o poder publico para garantir os direitos de
nossas crianças e adolescentes. Estamos à disposição para discutir estas questões com
mais profundidade para detalhamento das providencias requeridas. Aguardamos com muito
interesse seu contato.
Atenciosamente,

_____________________________________________________
Fórum Multientidades de Paraisópolis
Comissão de Demanda de Educação Infantil
Monica Mation (11-5213-4621)

Lista das Unidades Escolares de Educação Infantil de Paraisópolis que funcionam
como locais de cadastramento no Sistema EOL da Prefeitura:
CEI Lina Rodrigues
CEI Paraisópolis
CEI Santa Escolástica
EMEI Paraisópolis
CEI do CEU Paraisópolis
EMEI do CEU Paraisópolis

c.c.: DRE-Campo Limpo – Sr. Marcello Rinaldi
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