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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

BRAGANÇA PAULISTA  

 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às quatroze horas, no 

auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua Benedito Baságlia/n, Jardim 

Santa Rita de Cássia, Bragança Paulista–SP, seguindo todos os protocolos sanitários de 

prevenção ao Covid-19, o Conselho Municipal de Educação reuniu-se para reunião ordinária 

sob a presidência da professora Maria Fernanda Padovan Dorsa. Contou com a presença dos 

representantes titulares: Larissa Loshi, Carmem Silvia Bueno de Oliveira, Kátia Mara 

Romagnoli, Tiago Higashizima Almeida, Edna Maria Molisani Carvalho, Olinda de Cássia 

Garcia Sando, Joel Rezende, Camila Cristine Siqueira Mazzoco e representante suplente: Sílvia 

Helena Alves de Macedo Sperendio, que assinam lista de presença. A Presidente Maria 

Fernanda cumprimentou a todos, agradeceu pela presença e iniciou a pauta do dia 1. Discutir 

retorno das aulas verificando a flexibilização atual da Pandemia. Apesar da diminuição 

signifcativa dos números de casos confirmados e suspeitos de Covid-19 na rede municipal de 

ensino, as escolas ainda mantém os cuidados na prevenção da doença, tornando assim o retorno 

das aulas mais tranquilo por parte da equipe escolar e comunidade. 2. Compartilhar o acesso 

às informações e competências do Conselho no site da Prefeitura Municipal de Bragança 

Paulista. Utilizando um datashow, a Presidente Maria Fernanda demonstrou aos membros do 

Conselho como acessar o site da Prefeitura Municipal e localizar informações referentes à 

Educação e dos Conselhos Municipais, inclusive nessa aba, constam disponíveis as atas das 

reuniões. Com relação ao Conselho compartilhar informações sobre a Covid-19, a Presidente 

Maria Fernanda informou que no próprio site já há um informativo, todavia, a Secretaria 

Municipal de Educação elaborou um documento com informações pertinentes ao enfrentamento 

ao Covid-19 e de outras doenças contagiosas, porém, devido à flexibilização da pandemia este 

documento será revisto. 3. Apresentar, informar e discutir questões referentes à 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos da rede municipal com a participação da 

diretora da EM Professor Dinorah Ramos – Andréia de Castilho. A rede municipal de 

ensino atende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental anos iniciais e também oferece a 

modalidade Educação de Jovens e Adultos que compreende a 1ª, 2ª e 3ª etapa do Ensino 
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Fundamental anos iniciais, a convite da Presidente Maria Fernanda, a Diretora Andreia 

participou aos membros do Conselho sobre essa modalidade. Segundo a Diretora Andreia, 

embora o município ofereça uma estrutura completa com salas de aulas, refeição, docentes que 

passam por capacitação para atendimento aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, o 

número de pessoas interessadas em frequentar essa modalidade de ensino tem diminuido a cada 

ano.  Em 2021 o município contava com duas escolas que atendiam esse público, mas, devido à 

baixa demanda, a Secretaria Municipal de Educação reorganizou a estrutura escolar e passou a 

oferecer o ensino na E.M. Professor Dinorah Ramos para atendimento à comunidade da zona 

norte da cidade e,  mais duas salas de aula no Polo da Universidade Aberta do Brasil, localizado 

no Jardim São Lourenço para atendimento aos outros bairros da cidade. A Conselheira Carmem 

pediu a palavra e comentou que na rede estadual de ensino a situação não é diferente, também 

estão com pouca demanda de alunos. Para a Diretora Andréia, uma das causas da baixa 

demanda pode ser decorrente da situação de pandemia pelo Covid-19 e a falta de habilidade 

com a tecnologia. Na opinião do Conselheiro Tiago, o número baixo de matrículas da EJA pode 

ser decorrente das políticas educacionais, como a obrigatoriedade das crianças de 4 a 17 anos 

de frequentar a escola, consequentemente, menos pessoas que não concluiram a educação 

básica, com a palavra, a Presidente Maria Fernanda incluiu que talvez pelo fato dos alunos 

serem um público adulto que exerce alguma atividade,  tenham dificuldade em conciliar o 

trabalho com a escola. A Diretora Andréia confirmou que tem alunos que saem do trabalho e 

vão direto para a escola, todavia, o ensino da Educação de Jovens e Adultos oferecida na rede 

municipal é anual, o que contribui significamente na aprendizagem dos alunos. Com o intuito 

de ampliar o numero de matrículas, a Diretora Andréia informou que é realizado um trabalho de 

divulgação em jornais, redes sociais, pagina oficial da prefeitura e rádio, sem mais a 

acrescentar, agradeceu a todos em especial a Presidente Maria Fernanda pelo convite. 4. 

Previsão de data para próxima Prestação de Contas ao Conselho: Ficou decidido pelos 

Conselheiros que a próxima reunião de prestação de contas será dia 26 de maio às 9h no 

Auditório da Secretaria Municipal de Educação. 5 Espaço aberto: Nesse momento a 

Presidente Maria Fernanda informou que as justificativas enviadas pelos Conselheiros ausentes 

serão arquivadas na pasta do Conselho, também aproveitou para destacar que os membros 

podem sugerir pautas e assuntos para demais reuniões. Não havendo mais nada a tratar, a 

Presidente Maria Fernanda agradeceu a presença e disponibilidade de todos e deu por encerrada 

a reunião. Eu, Heloisa Bethania Castro Fernandes, indicada para secretariar a reunião, redigi a 
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presente ata que segue assinada por mim e pela Presidente Maria Fernanda Padovan. 

 

 

  

 

Profª Maria Fernanda Padovan Dorsa 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 

 

 
 

 

 

Heloisa Bethania Castro Fernandes                                                                                                     

Secretária “ad hoc” 

 

 

 


