São Paulo, 4 de novembro de 2010
Para: Secretaria Municipal de Educação - PMSP
Atenção:

Sr. Alexandre Schneider

Referência: separação das 2 unidades da EMEF Paulo Freire

Prezado Sr. Alexandre,

É de amplo conhecimento o fato de que Paraisópolis enfrenta graves problemas no campo
da Educação, como demonstrado nos resultados do IDEB 2009.
Estamos todos cientes de que lamentavelmente a EMEF Paulo Freire teve no IDEB 2009
um dos piores resultados da cidade de S. Paulo. Resultados da Prova São Paulo também
evidenciam o mesmo problema.
O Fórum Multientidades de Paraisopolis gostaria de externar sua grande preocupação com
o fato da escola operar atualmente em 2 unidades distintas, distanciadas em cerca de 2 km:
- prédio principal na R. Melchior Giola 296, construção concluída em jul/2009
- anexo Rua José Pedro de Carvalho Lima, próximo ao CEU, originalmente previsto para
ser uma EMEI, construção concluída em 2006
Os 2 km de distancia entre as unidades geram uma situação totalmente ineficiente, exigindo
que a equipe gestora desperdice tempo e energia para deslocamento freqüente entre os 2
locais. Outros recursos, como por exemplo computadores e material de biblioteca, também
acabam sendo alocados como se tratasse de uma única escola e ficam todos concentrados
no prédio principal. Isto resulta em que o Anexo opere sem tais equipamentos e na absurda
situação em que os alunos do Anexo vem recebendo aulas de informática... teórica apenas!
A aplicação de verbas é outra problemática: apesar dos valores repassados serem
calculados a partir da quantidade de alunos matriculados, as necessidades da escola são
dobradas, pois são dois prédios para investimentos em manutenção e dois grupos para
aquisição de recursos didáticos. Em suma, os valores são insuficientes para atendimento
das demandas físicas de cada uma das unidades.
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Aparentemente a proposta da DRE-CL é de que a separação ocorra somente em 2012,
após a construção de uma nova EMEF em Paraisópolis na Av. Perimetral. Entretanto,
reconhecendo que uma escola leva pelo menos 2 anos entre a decisão de construir e a
entrada em operação, entendemos que há necessidade de um plano emergencial para
atender o caso da EMEF Paulo Freire.
Entendemos assim haver necessidade de separação imediata dos 2 prédios, com a criação
de uma nova unidade escolar independente desde o inicio de 2011, com uma equipe
gestora dedicada. Futuramente o atual Anexo poderia começar a operar como EMEI.
Nossa meta, que acreditamos estar alinhada com os objetivos da DRE-CL/PMSP, é
oferecer educação de mais qualidade para nossas crianças e adolescentes de Paraisópolis.
Estamos à disposição para discutir estas questões com mais profundidade e/ou para
detalhamento das providencias requeridas através do agendamento de uma reunião.
Desde já somos gratos pela atenção e aguardamos com muito interesse seu contato pelo
email remetente ou através da seção Contato do site www.paraisopolis.org.

Atenciosamente,

_____________________________________________________
Fórum Multientidades de Paraisópolis
Grupo de Trabalho de Educação

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