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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 

Participantes da Reunião (virtual): Monica/Casa da Amizade, Marcia P./A. Crescer Sempre, 

Mariângela/Cultura Inglesa Paraisópolis, Andrea/UBSI, Renata R./UBSII, Aline/UBSIII, AndreaS./ 

volu, Claudia L/PECP, Solange/PECP, RicardoA./Coopercaps, Tereza./STS-CL, Luciene/EMEF 

PauloFreire, Neila/EMEF Paulo Freire, Silvana/EE Homero Fortes, Kelly/EMEI RBMarx, Marina 

Q/EMEF Perimetral, Ana Batista/MSE, Claudia Helena/ MSE, Teresinha P./Iris Consultoria 

Educacional, Ana Carolina/CEISER, Monica/ CEI Paraisopolis, Sirlene/Coohabras, ElaineA./Atenção 

Primária - Parceiro Einstein, Leda/DRE-CL, Daniela/EMEFDVeremundo Toth, Rose/CEMEI Morumbi,  

e Jane/CEMEI Morumbi,  LuciaF/Parcerios da Educação, VivianT/volu, ThiagoM./CEISER, Caio/ 

CEISER, Fabiola O./Escola Graduada 

  

DESCRIÇÃO:   

1.Leitura da ata da reunião de 30.04.2020: leitura realizada por Terezinha P. e Andrea 

S./voluntária. Não houve solicitação de correção. 

  

2. Convite para reunião: Em 19.05.20, Andrea S./vol. encaminhou por e-mail ao Fórum 
Multientidades a ata da reunião de 30.04.20 e convite para participação do Fórum de 28.05 com 
pauta: Educação parte I/ Enfrentamento da Covid19. A reunião em formato de videoconferência foi 
agendada por Monica M/Casa da Amizade de através do ZOOM.US; link foi enviado por e-mail ao 
Fórum, aos participantes das reuniões de mar/abr e aos que manifestaram interesse. 

  

3. Pauta: Educação I  Após breve apresentação dos participantes, a reunião segue agenda 
conforme ppt anexo em  www.multientidades.virtual.org.br/ atas multientidades/ atas de reunião/pdf 
 
3.1 Material Pedagógico Escolar:(até 27.05.20).  
O GT Educação pediu estimativa da distribuição do material, ou seja, material na mão do aluno. 
Estaduais- material entregue nas escolas: Homero (89%), Etelvina (85%), MªZilda (68%), Miguel 
Arraes e ETEC s/ retorno. 
Municipais- material vem sendo entregue nas residências: CEU P., D.Veremundo, P.Freire, 
Perimetral ainda sem retorno sobre o % entregue. Em seu levantamento amostral a CA estima que 
28% dos alunos municipais receberam material em casa pelo correio até a data. 
 
Neila/EMEF PFreire: junto aos professores (que controlam quem acessa remotamente) verificam 
ainda baixo nº de alunos que receberam material físico porque há muitos problemas com os 
endereços das residências, Ontem (27.05) foram encontrados diversos kits de materiais de 
algumas escolas municipais em terreno de Paraisópolis. Alguns alunos sem acesso à informática 
e sem material físico. De 1000 alunos apenas 186 tiveram algum contato com o Google Sala de 
Aula (GSA) até agora. Também detectaram em alguns casos um cenário de angústia, Banda larga 
de qualidade é raro e o acesso virtual não é uniforme na comunidade. Conforme decreto da 
prefeitura, fazem atendimento via telefone. Há 5 semanas escutam a angústia dos pais sobre a 
entrega de material físico. Para auxiliar as famílias no primeiro acesso à plataforma investem em 
média 15 min para cada aluno. Usar a plataforma é explorar, participar, apresentar atividades e 
não apenas dar “Bom dia”. São muitos desafios em tão pouco tempo; para a própria coordenação, 
é desafiador. “Fazemos o nosso melhor, mas é muita falta de estímulo”, fala a coordenadora. Tem 
pedido apoio das Ongs de Paraisópolis e notaram que os alunos que receberam material físico 
moram na região da A.Crescer,Sempre/ Casarão. 
Leda/DRE-CL: é muito difícil localizar endereços e o Correio tem marcado pontos de encontro. 
Algumas mães ligaram comentando sobre o descarte do material; o episódio foi considerado muito 
grave; Glauce/DRE-CL pediu fotos/registros do descarte para serem enviadas à SME; caso seja 
comprovado podem chegar a rescindir contrato com os Correios. 
Daniela/ EMEF D Veremundo Toth tem registro do descarte e a turma do EJA recolheu material 
embalado com etiquetas identificando as escolas. Encontraram 137 apostilas de outras unidades 
escolares, entre elas várias CEI´s conveniadas. Conseguiram entregar para as escolas próximas. 
Já fizeram denúncia na ouvidoria da DRE-CL e não receberam resposta até o momento. Uma mãe 
viu funcionário uniformizado dos Correios jogando os materiais no terreno. Foi feita uma força-
tarefa mandando @ para as escolas. 
Leda/DRE-CL pede fotos e relatos detalhados para o Gabinete/DIPED c/c p/ Supervisão.  
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Daniela/ EMEF D Veremundo comenta que em média 30% dos alunos acessam as plataformas 
digitais. EJA – 35%, 8°e 9° anos 70%, 1º ao 7ºano 20% (porque dependem do aparelho celular da 
mãe). Os professores tem grupos de whatsapp com os alunos, o que facilita a comunicação com 
os maiores. Aconteceu formação do professor sobre GSA (live de 3h) e depois familiarização por 
tentativa e erro. A escola possui página no Facebook, um blog e vídeos no Youtube.  
 
Silvana/ EE Homero Forte: Entrega de material pedagógico aconteceu em tempo hábil, porém 
desde o início, prof/coordenador se planejaram em grupos de whatsapp/classe para turmas do 
EFund I e EJA. GSA: apenas 25-30% do EJA acessa, alegam que o aparelho não tem capacidade, 
há muitas queixas. O whatsapp está dando muito certo com o EJA; coordenadora Maria Marcia 
iniciou um grupo e até mães se interessaram em entrar. As crianças do EF I entram 100% nas 
aulas ao vivo da TV (ou aplicativo). 447 alunos têm direito à merenda em casa porém 62 alunos 
ainda não tiveram o benefício pelo PICPAY. Não conseguiram contato com 24 crianças.   
 
3.2 Ensino Emergencial Remoto: (até 25.05.20) 
Estaduais: Participação dos alunos no acesso remoto via GSA (Fund II) + TV Educação (todos): 
EJA EE Homero 40%, MªZilda 15% GSA, demais s/ retorno  
Municipais: P.Freire 23%, D. Veremundo 30% e Perimetral: 20%, CEU s/ retorno

  

3.3 Formação dos professores para Google Sala de Aula na plataforma digital 

Estaduais: s/ retorno; Municipais: 3 h (live)   (sem computar a formação durante ATPC/JEIF) 
 
3.2 Educação Infantil publica: 
Kelly/EMEI Roberto Burle Marx: possuíam página no Facebook com as famílias para atividades e 
saídas pedagógicas, antes da pandemia; agora tem lives e GSA, o qual foi implementado há duas 
semanas; vão começar a interação. No início tinham mais acessos no blog, o que vem diminuindo 
com o tempo. Os atendimentos telefônicos continuam, mas pensam em formas de aprimorar 
comunicação com as famílias. Um modo de comunicação muito fácil e ágil é por whatsapp.  
Monica/Casa da Amizade: entrando-se pelo Centro de Mídia não se consome pacote de dados  
pois a internet é patrocinada (acordo do Governo do Est SP com as teles) 
 
Rose/Jane/CEMEI Morumbi: há adesão mediana no Facebook e plataforma para conteúdo. Há 25 
famílias interagindo em determinados grupos de whatsapp e outros com apenas 2 famílias. 
Professores entram em contato com as famílias para auxiliar no GSA e registros. Adotaram o 
Whatsapp Business. Não há relato de famílias não terem recebido material físico. Alguns alunos 
não receberam cartões merenda (casos de extravio) e 25 foram devolvidos nas escolas. Em alguns 
casos o auxílio emergencial ainda não chegou às suas famílias.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Iniciativas em andamento pelas Instituições/ONGs 
 
Marcia/A Crescer Sempre: na Educação Infantil desde o início tiveram grupos de whatsapp para 
contato e lançar atividades. No início o acesso era de 100%; após 3 semanas teve alguma queda 
- um dos motivos é o retorno ao trabalho das mães, que deixam de disponibilizar o celular ao filho 
no período de aula. Porém, alguns fazem lições fora do horário quando a mãe retorna para casa. 
O E.M. já usava GSA como ferramenta. e adicionaram google meeting para comunicação entre 
eles. Jovem Crescer trabalha remotamente por whatsapp. EM e JC receberam material impresso.  

Lucia F/Parceiros da Educação: A Parceiros da Educação é uma OSCIP que atua há 16 anos; sua 

inspiração foi o Projeto de Parceria com escolas públicas de Paraisópolis do Jayme Garfinkel, 

coordenado pela Terezinha Paladino. Temos duas frentes de trabalho: 1) estabelecer parcerias entre 

a sociedade civil e escolas públicas e redes municipais de ensino do Estado de São Paulo, 2) 

contribuir para a formulação de políticas públicas. Temos como pilares de atuação o apoio na área 

pedagógica, de gestão, da infraestrutura e integração comunitária entre família e escolas. 

Em 2020, após acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a Parceiros da 

Educação passou a atuar em 2 Diretorias de Ensino da capital que apresentam baixos índices no 
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Idesp e elevados percentuais de alunos no nível de proficiência “abaixo do básico” e “básico” em suas 

escolas. São elas a Diretoria de Ensino Sul 1 e Sul 2. Ações da Diretoria Sul 1, onde as escolas do 

Paraisópolis estão jurisdicionadas; ações semelhantes ocorrem na Sul 2. 

No nível da Diretoria de Ensino: atuam diretamente com a Dirigente de Ensino, Supervisores e PCNPs 

na elaboração do planejamento estratégico das ações prioritárias definidas pela e para a Diretoria. 

Para o desenvolvimento das ações pedagógicas e de gestão, tem como parceiros masters  o Itaú 

Social, Bem Maior e Fundação Lemann. Uma das principais ações definidas e iniciadas  (março) foi 

a de Nivelamento de Aprendizagem dos Alunos (uma formação aos  PCs-Professores 

Coordenadores e Professores de Língua Portuguesa e de Matemática com metodologias ativas 

utilizando sequências didáticas) nas escolas consideradas prioritárias, devido ao elevado número de 

alunos com defasagem na aprendizagem. Iniciada essa formação em março, onde participaram as 

Escolas Maria Zilda Gamba Natel e Etelvina Góes Marcucci. Ação que foi muito bem aceita, mas 

interrompida devido ao isolamento social pela pandemia. Estão estudando seu retorno. 

Foram programadas outras ações de formação aos PCs e aos gestores das escolas. Essas ações 

estão sendo estudadas quanto a seu retorno. Foram elaborados cadernos com atividades em 

Matemática e Língua Portuguesa para todos os alunos de todos os anos, que a Diretoria de Ensino 

vai encaminhar a todas as escolas em momento oportuno. Além disso a Parceiros apoiou a SEDUC 

na oferta de plataformas Matific (matemática 1. Ao 5ºano EF), Guten (Língua Portuguesa de 5º ao 

9ºano EF), Mangahigh e outras, de uso gratuito, durante a pandemia. 

 Na EE Maria Zilda foi realizado o planejamento estratégico da Escola com a equipe gestora e todos 

os professores. Apresentado ao parceiro da sociedade civil um plano de ação com apoio na 

infraestrutura e ações de formação. Porém, ao instalar o Centro de Isolamento nessa Escola, para 

abrigar pessoas com casos leves de Covid 19, a Escola já recebeu uma reforma na parte da 

infraestrutura. Passada a pandemia, retornando as aulas, voltarão a revisitar o plano e desenvolver 

as ações necessárias de  formações, segundo definições da equipe gestora e professores. 

Na EE Etelvina a situação é semelhante na parte da infraestrutura, mas será feito um plano de ação 

segundo as necessidades da Escola pós pandemia. Também participaram e continuarão a participar 

da formação – nivelamento de aprendizagem. 

Na EE Homero dos Santos Fortes participam com o Projeto Conectados (piloto em parceria com a 

Magalu) - onde 300 tablets/celulares são oferecidos por um baixo custo (a ser pago em 24 parcelas 

mensais de R$14,00) aos alunos que não têm nenhum aparelho para assistirem as aulas remotas do 

Centro de Mídias da SEDUC e de seus professores . Em andamento campanha de doação de tablets 

com apoio do Instituto Península. 

MonicaM/Casa da Amizade apresenta o projeto SE LOGA, Paraisópolis cujo objetivo é atenuar o 
aumento da desigualdade no aprendizado escolar dos estudantes das escolas públicas durante a 
Pandemia Covid-19. Entre os alunos EF e EM que frequentam a CA, apenas 25% tem computador 
em casa. ~50% tem o próprio celular, 45% tem celular da mãe e 5% não tem acesso a nenhum 
celular. 60% recebem BF. Na Fase 0 mapearam as famílias e suas necessidades Na Fase 1: 
integraram o aluno no GSA. Na Fase 2 (atual): motivação do aluno, apoio individual nas atividades, 
busca ativa de alunos desconectados. Após 5 semanas de empenho dos 3 profissionais da casa, 
concluíram que os esforços valeram pois os alunos das EMEFs que concluíram ao menos uma 
atividade no GSA passaram de 0 a 85%. Entre os que já interagiram, o nível médio de entrega de 
atividades passou de 0 a 44% de avanço (ou seja, em média concluíram e devolveram aos 
professores 44% das atividades atribuídas). 
  
Ana Carolina/CEISER: Elaboram atividades diárias e semanalmente. O grupo de wsapp no Centro 
de Integração foi montado para não perderem o vínculo mas a devolutiva foi aquém da expectativa 
por baixa adesão. 
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Solange/PECP: tem um projeto de contra-turno (Educação Cidadã), porém se faz necessário 
interceder de outra forma no território neste momento. Neila/EMEF PF entrou em contato buscando 
colaboração. Iniciaram levantamento de como as crianças atendidas no programa acessam as 
plataformas. O retorno é um desafio; pensa em reconstruir linhas de ação, sugere um fórum de 
discussão entre as entidades que promovem contraturno.  
 
FabíolaO/ Escola Graduada: Projeto  Além das Fronteiras, oferecem parceria para 56 professores 
e lideranças de escolas públicas: EE Etelvina,  M. Zilda, Adalgiza S Silveira (Jd Colombo), EMEF 
PFreire e Perimetral, treinamento para aula de termologia  com 8 professores facilitadores; 
Funciona às 5ªsfs entre 16h30 e 18h00. Convida quem quiser participar pois ainda há pequenos 
grupos sendo solidificados (devem mandar nome completo, escola, matéria que leciona, idade, 
série para fabi.oliveira@graded.br. Temas Google Sala de Aula, Whatsapp, Streamcastity,  Ecobus, 
Ed Puzzle, vídeos, perguntas e devolutivas.  
 

3.6 Mostra Cultural 2020: possibilidades 

Concurso de Redação on line 23.06 via Google Sala de Aula nas 3 escolas estaduais de EM 

Encontro de gestores “Como vencer o medo pela incerteza do amanhã? ” facilitado pela IRIS 

Consultoria Educacional.  

Concurso Logotipo (a confirmar) 

Encontro socioeducativo: EAD sobre ferramentas Google (a confirmar),  

Evento Virtual 19.09.20
 

 

gestores 

 

19.06.20 

9-11h 

 

19.09.20 

4.Informes  
 

4.1 COVID-19/ dra Andrea Borella apresenta dados do cenário COVID-19 em Paraisópolis conforme 

ppt no site. Deram positivo 69% dos 816 testes realizados com moradores da comunidade de 

Paraisopolis, havendo 116 exames em análise e 21 óbitos confirmados.
 

  

 
5. Próxima reunião:  
Pauta: Cultura, Esporte& Lazer – Enfrentamento da COVID-19 
Local: Reunião por videoconferência via ZOOM.US (por motivo de isolamento social frente à 
pandemia COVID-19)

 

todos  

25.06.20 

9h00-

11h30 

mailto:fabi.oliveira@graded.br

