Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: Centro de Estudos Pró Saber

Data: 27/08/2015 r3, 8:30

Rua Manoel Antonio Pinto 974

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Por: Eliane U./Andrea A.
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

Monica

27/08/15

DESCRIÇÃO
1. Leitura da ata da reunião de 30/07/2015: feita por Andrea A.. As
correções aplicáveis foram anotadas para encaminhamento ao site.
2. Recepção: A diretora do Pró Saber, Maria, fornece informações da
Instituição; está em Paraisópolis há 12 anos, a casa já foi reformada, a
sala desta reunião foi inaugurada em junho

info

3. Pauta: Educação Infantil, Fundamental, Inclusiva
3.1 Geral:.
Apresentação do GT Educação – vide site. Com relação ao Ensino
Média, este foi abordado na reunião de abril. O foco da apresentação de
hoje é na Educação Infantil e Fundamental: CEI, EMEI, EJA, dados do
IDEB. Através do Mapeamento da Escolas Públicas, percebe-se que a
maioria delas está condensada em uma única área (sul) no mapa de
Paraisopolis. Dados gerais: o total de alunos das EF + EM públicas é de
283 turmas (sem EJA), o que soma quase 10.000 alunos, sendo 87% no
período diurno, 1/.3 municipais e 2/3 estaduais. Em 2015 houve 3
encontros do GT-Edu da Multi com a Secretaria da Educação (14/03,
23/07, 14/08 2015). Estão designados 5 terrenos para a Educação no
Mapa de Intervenções do Plano de Urbanização de Paraisópolis.
Os participantes da Multi discutem sobre a ocupação indevida de alguns
desses espaços: um foi invadido, outro é cogitado como estacionamento,
etc... São pouquíssimos terrenos disponíveis e precisam ser preservados
para esta finalidade. Fala-se também da necessidade de verticalizar os
prédios para otimizar espaço.
Pelos números apresentados observa-se que no Ensino Médio existe um
afunilamento por causa da evasão, pois começa com 22 classes (1º ano)
e termina com 14 (3º ano).Talvez alguns alunos escolham continuar no
Aleph, Porto Seguro e Crescer Sempre, mas a porcentagem é pequena
(7%). Então, aonde estão esses alunos? São vários os possíveis fatores
que contribuem para a saída dos alunos de E.M. de Paraisópolis. Ex:
Não é oferecido 2º e 3º ano diurno na Comunidade. Antigamente os pais
gostavam que os filhos estudassem de noite para trabalhar durante o
dia, mas isso não acontece mais.
Nas classes de 1o ano E.F. das Escolas Municipais e Estaduais, há em
média quase 40 alunos em sala de aula - uma superlotação
preocupante. Foi apontado que esse problema não é exclusivo de
Paraisópolis. A Portaria Municipal 6123 da PMSP estabelece que o
máximo de crianças por sala de 1º ano deveria ser 30.
A supervisora da DRE Campo Limpo, Rosangela, explica que muitas
escolas atendem com 30 alunos, mas aqui extrapola; fala que é preciso
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colocar foco na construção de mais escolas, e pelo menos mais uma
EMEF.
Há também o fator precariedade de duas EMEFs: Casarão e Perimetral.
No Casarão tem 472 alunos e na Perimetral 405. Ambas precisam ser
transferidas para prédios novos e adequados, pois não tem estrutura e
vem acontecendo acidentes. Existe um terreno-1 grande destinado à
Educação perto da AMA, mas a prefeitura aparentemente não tem
dinheiro para a desapropriação e esse processo se arrasta há anos.
Participaram desta reunião pela primeira vez as gestoras da nova EMEI
Perimetral, que deve entrar em operação nas próximas semanas: M.
Luiza (diretora) e Fatima (assistente de direção).
Com relação à Educação Infantil existem 6 Creches: CEI Paraisópolis,
CEISER, CEI do Céu Paraisopolis, Cedrinho, Creche Anglicana, Creche
Sta Escolástica, num total de +/- 1100 crianças atendidas. Há um
enorme déficit de creches aqui: faltam 17 se considerarmos 60.000
habitantes o tamanho da população em Paraisópolis. O problema das
vagas de EMEI é menos critico pois além das EMEI’s Burle Marx, Céu e
em breve Perimetral, existe um número considerável de crianças desta
faixa (mais de 500) atendidas pelo setor privado gratuito (Crescer
Sempre).
As providências urgentes para os problemas da rede física de Educação
Municipal são: 1) Imediata entrada em operação para a nova escola ao
lado do CDHU (EMEI Perimetral); 2) Imediata construção da EMEF de 17
salas na Av. Hebe Camargo, para abrigar a relocação das EMEF’s
Casarão e Perimetral ; 3) Conclusão rápida da CEI Irapará ; 4)
Planejamento da construção ou convênio para 17 novas creches; 5)
Projeto de escola a ser construída no terreno-3 Educação.
O Fórum Multientidades se colocou à disposição para participar das
reuniões da DRE-CL sobre construções e atendimento da demanda.
Rosangela (supervisora DRE C. Limpo) informa que há que se planejar
como resolver o problema de relocação das crianças do Casarão, mas
que não participam das questões do Município nem do Estado. Monica
(Casa da Amizade) ressalta que este é um problema entre Prefeitura e
Estado que tem que ser resolvido na reunião de compatibilização.
3.2 Qualidade: o IDEB (Indice de Desenvolvimento da Educação Basica)
mensura a educação na rede pública nos anos ímpares. Esse exame
acontece no 5º e 9º anos do E.F. e no 3° E.M.; é uma prova de
português e matemática. A meta inicial era que todas as escolas do país
chegassem em 2022 à nota 6, mas esse prazo já foi estendido. A
previsão é que seja aplicado em novembro deste ano. O fluxo
(denominador do índice) capta uma penalização no caso de se ter que
consumir mais tempo/esforço do que o normal para formar uma criança
até uma dada serie. Luciene (EMEF P.F.) apresenta os dados de Estado
de São Paulo, dos Municípios e das escolas da região.
FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular

e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria
da qualidade de vida na comunidade como um todo
Desde 1994

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: Centro de Estudos Pró Saber

Data: 27/08/2015 r3, 8:30

Rua Manoel Antonio Pinto 974

Assunto: Reunião mensal Fórum Multientidades

Por: Eliane U./Andrea A.
Folha:

3 / 4

Em geral estamos em Paraisópolis pior que a média do município de São
Paulo, e este município tem resultado pior que o interior do Estado.
No site www.quedu.com.br há dados do Censo Escolar que, entre
outros, informam a situação socioeconômica dos alunos.
Laís (NAAPA) informa como é o trabalho deste órgão. Trabalham direto
com crianças com problemas de escolarização, e é lógico que isso tem
influência da moradia, do ambiente, do social. Estão implantando um
trabalho novo com pedagogo, psicólogos, fonoaudiólogos e uma equipe
multidisciplinar; o serviço é itinerante e foi inaugurado há 4 meses. A
escola encaminha um relatório para a DRE-CL, então vão até o local
para avaliar e tentar articular os serviços e encaminhamentos. O NASF é
muito parceiro e o trabalho não é clinico, mas sim uma intervenção
institucional, um diálogo coletivo de propor ações.
INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais): o site
http://devolutivas.inep.gov.br oferece informações detalhadas sobre os niveis de
acerto em cada uma das questões dos exames nacionais. Rosangela
(Sup.C.L.) comenta que EMEF Casarão teve ações voltadas até o 5°ano
com bons resultados em recuperação paralela em atendimentos
individuais.
3.3 EJA (Educação de Jovens e Adultos): avaliado o volume de inscritos
a partir de 15 anos com escolaridade atrasada na comunidade:
Municipais: Casarão, P. Freire e D. Veremundo: 32 turmas, 777 alunos
Estaduais : Homero (não se dispõe da info sobre o número de turmas).
Luciene (EMEF PF) comenta que o perfil do EJA está atualmente mais
jovem; há vagas disponíveis por vários motivos, que na sua maioria são
mecanismos pessoais desenvolvidos para justificar a não adesão. Marcia
(Pró-Saber) considera que as articulações precisam acontecer para
conquistar alunos adultos que não tiveram oportunidades. O EJA também
recebe adolescentes grávidas que sairam do 9°ano.
3.4 Mobilização: Uma das constatações é que o GT Educação precisa de
forças na Educação Infantil - de vital importância - e apoio à mobilização
em relação a toda a Educação, ganhando visibilidade nos eventos em
Paraisópolis.
4. Informes:
4.1 SUS Jovem: Juliana (UMCP) divulga 800 vagas para o estado de SP
para atuar com agentes de saúde. Condição de adesão: família com
renda per capita de no máximo R$ 394,00.
4.2 Semana de Paraisópolis: Juliana G. divulga que foi oficializado 16/set
como Dia de Paraisópolis. A idéia é ter várias ações, criar Wi-FI na
comunidade, moeda própria, bandeira. Projeto Paraisópolis das Artes
(Elizandra é coordenadora do circuito). Prevista caminhada com
maracatú, shows e luau, apresentação da banda Mil e Uma Noites.
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3.3 X Mostra Cultural de Paraisopolis: Marcia (Pró-Saber) divulga
realização em 19/set. Os interessados devem se inscrever no site hoje.
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Interessados
na MC

3.4 Biblioteca do ProSaber: Lia (Pró-Saber) informa que foi inaugurada e
aberta à comunidade. Está sendo montada uma biblioteca de formação
de professores de arte e livros pedagógicos.

info

3.5 Central de Triagem: Adriana (Ecoação) informa que a Soma
(empresa que recolhe o lixo doméstico) inaugurou o Ecoponto (na C. T.)
para minimizar o acúmulo de grandes volumes das ruas. No momento
conta com 40 cooperados (90% mulheres) e caminha para atuação em 2
turnos

info

3.6 Virada Sustentável 2015: Adriana (Ecoação) divulga. Às 9h30 na
Avante será início do roteiro para Catação pela comunidade, passando
pelo 1° PEV Mariluz( Ponto de Entrega Voluntária de recicláveis) e
terminará na Central de Triagem para uma conversa e lanche. O grupo
do Pró-Saber fará a mesma atividade na 6ª f dia 28/ago.
3.7 Parceria com EMEI Burle Marx: Marcia (Pró-Saber) divulga a parceira
para Educação Integral

interessados

27/8/15

29/8/15

info

3.8 Córrego Antonico: Elizangela K (Equipe social da SEHAB) informa
que os processos estão na coordenadoria da SubPrefeitura de Campo
Limpo; houve vistoria da Defesa Civil. Visam a possibilidade de
congelamento da área.
3.9 Área do Parque da Sanfona e futura Escola de Música (Setor
64/65/60: Elizangela K. (Equipe social da SEHAB ) divulga que na ação
de 20/ago/15 houve remoção de 10 moradias do total de 69. Há
dificuldades com a logística e marcarão data para remoção. Saída
possível do Canteiro de Obras (resultado da saída da construtora
Carioca) até o final do mês de agosto, aguardando posicionamento.
Reunião C. Gestor de Urbanização: divulgada reunião, CÉU Paraisópolis

conselheiros

1/set/15
18h

3.10 Luau Paraisópolis: divulgado

todos

18/set/15

4. Próxima reunião:
Local: Escola Paulo Freire
Pauta:
1a parte: Jovem/ Violência
2a parte: Saúde III (apresentação da Sup. Técnica de Saúde de C.L.)

todos

24/set/15

GT Jovem/violência: Luzia (SASF)/ Seila (CCA S. José)/ Mauro (Pastoral
Criança)/ Áurea e Ana (MSE)/ Eliana (PECP)
GT Saúde/Idoso: Juliana G. / Neusa/ Marquinhos/ Evandro/ Nilde
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