
  

 

 

 

Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis_r2 

 
Local: Zoom.US Data: 29.09.2022 9h00-11h15 

Assunto: Reunião Mensal Fórum Multientidades 

Pauta: Educação II e Enfrentamento ao COVID19-Vacinação  

Por: Andrea PS (volu) 

Folha:  1/3 

 

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: conforme presenças no zoom
 responsável prazo 

DESCRIÇÃO    

1. Leitura da ata da reunião de 25.08.2022 leitura feita por Andrea S, sem correções.   

2. Roda de apresentação dos participantes, Monica M./C. da Amizade, dra Bianca L/UBSPI, Claudia 
L/Nucleo Social PECP, Blaidi Sant’anna Diretor de Ensino Médio e Tecnico da Área de Ensino do HIAE, Erika 
Amorim/ Coord. PECP, Rosemeire UYassui/ Coord Depto Voluntários Einstein, Nancy coord. Escola Alef Peretz, 
Karla/ coord ped CA e prof EMEF Perimetral, Rayane/Obras Sociais assist social Mosteiro São Geraldo, 
Luana/PróSaber, Gabriel Alves/Comunicação PECP-Projeto Jornalismo Comunitário, LucieneM/diretora EMEF 
Paulo Freire, Giana/prof.a EE Homero Fortes, Maria Cecilia L/PróSaber,  AndreaS/voluntária 

  

3. Roteiro da Reunião vide link  https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/roteiro-
Multi-29set2022_r3.pdf 

    

4. Pauta:  Educação II e Enfrentamento ao COVID-19/Vacinação 
 
4.1. Enfrentamento ao Covid-19/Vacinação/Varíola dos Macacos: Dra BiancaL/UBSPI fala que a 
contaminação por COVID19 está estacionária e há apenas casos pontuais. Prefeitura autorizou fazer 
atendimento de sintomáticos suspeitos nas mesmas salas de atendimento de outros casos, 
garantindo, é claro, a higienização adequada após cada atendimento. Um dos fatores que propiciam 
a contaminação é pouca ou nenhuma ventilação adequada na maioria das residências. No último 
mês a UBSPI notificou 4 casos de covid19 e a situação é semelhante nas unidades II e III. 
Vacinação Influenza: ainda há uma pequena quantidade e será administrada até final do estoque 
pois a próxima remessa será ano que vem, desenvolvida a partir de novas cepas circulantes. A 
vacinação contra covid19 permanece na 4.ª dose para +18ª, porém ainda é muito significativo o 
atraso vacinal dos reforços. Há um vislumbre para a 5º dose porém, ainda sem data,. Inclusão de 
crianças +3ª para Coronavac, 5 a 11ª Pfizer pediátrica e 12-17ª Pfizer adulta.  
Monkeypox(Varíola dos Macacos): as UBS´s se preparam muito bem e de forma muito eficiente para 
receber novos casos no território e permanecem muito atentos. O panorama hoje é: 
UBSPI 15 casos, sendo 6 confirmados e 9 descartados; UBSPII 14 casos, sendo 4 confirmados, 6 
descartados e 4 em análise e UBSPIII: 25 casos, sendo 5 confirmados e 20 descartados. O 
diagnóstico é feito através da lesão, se analisa clinicamente para um pré diagnóstico e coleta-se 
material da ferida, é encaminhado para análise no Instituto Adolfo Lutz; o resultado sai em 7 a 10 
dias. Os casos suspeitos de crianças foram todos descartados. 
A vacina contra Meningite C foi liberada para os trabalhadores da saúde. O protocolo para adultos 
tem reforço a cada 4 anos, mas não está previsto. Alguns casos foram notificados na Zona Leste, 3 
casos em 90 dias na mesma região é considerado surto. Vacina Meningite tipo C para crianças de 5 
anos são 3 doses, adolescentes dose única. 80 % dos casos de meningite não são do tipo C. A rede 
pública não conseguiu incluir a vacina tipo B no calendário vacinal.  

  

4.2 Educação II 
4.2 Complexo de Educação Einstein: para acessar ppt completo, vide link 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Novo-Predio-Ambulatorio-e-Salas-de-
Treinamento-Paraisopolis_OUT_22.pdf 
 
Erika Amorim/coord PECP fala sobre a obra do novo edifício com proposta socioeducativa: 
Térreo: Recepção/ Espera/Triagem/ Salas sinais vitais, 8 consultórios (ginecologia, Equipe Multi, 
Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia, Psicopedagogia, Enfermagem), sanitários áreas de apoio 
1º pavimento: Auditório, sala de estar, biblioteca, coordenação, sala professores, sanitários, copa,  
2º, 3º e 4° pavimentos: 4 salas de aula em cada andar 
5º pavimento: cozinha experimental de aprimoramento profissional e um espaço de acolhimento 
externo, sanitários, despensa. Imagens do projeto. 
A Casa da Criança tem enfoque na infância e assistência direta, o galpão do estacionamento tem 
capacitação profissional e o novo prédio terá foco nos jovens com o Ensino Médio Técnico gratuito. 
Cursos preparatórios em 2023  
Rosemeire/Gerente do depto do Voluntariado Einstein fala que a obra está sendo patrocinada pelo 
departamento; a equipe busca patrocínio para manutenção predial, operacional, cursos e pretendem 
ampliar suporte de voluntários nestes setores. Estão em fase avançada de orçamento dos projetos 
para então oferecerem o catálogo de cursos pretendidos.  
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Blaidi SantÁnna comenta sobre a Escola Técnica do Einstein.  Há duas unidades, uma na av. Paulista 
e outra na Mourato. Oferecem cursos livres de menor duração visando maior empregabilidade. EM 
integrado 40-45alunos, de longa duração (3 anos), 2 carreiras: técnico de enfermagem e técnico 
administrativo em saúde, com intuito de empregabilidade em idade precoce. Porém nestes campus 
o ensino é pago, com bolsas de até 70% conforme critério financeiro; em Paraisópolis será gratuito. 
Em 2023 será dado um curso preparatório com ênfase em Português e Matemática após prova 
diagnóstica para fortalecer os candidatos a tentarem uma vaga no EM Técnico de 2024. A aprovação 
do curso na Diretoria de Ensino Sul-1, só acontecerá após a entrega da estrutura física onde serão 
realizadas as atividades. Enviarão link de divulgação em outubro sobre o curso preparatório. A 
divulgação também será através de contato com lideranças, visitas nas escolas Fund II para 
8°/9ºanos, Fórum Multi, visitas domiciliares das assistentes, entre outros. 

 
4.2.2 ProfºJorge DE SUL1 fala sobre obras na E.E. Homero Fortes; relatado em D.O. de 
24.08.2022:. obra orçada em R$14 milhões, com previsão início de obras em jan/2023. A reforma 
será feita em blocos para não atrapalhar o funcionamento das aulas. Comenta que o ideal seria um 
novo prédio em outro terreno, mas só encontraram espaços não aprovados. Não há um prazo 
definido para término das obras porque será escalonada mantendo as series atuais em operação. A 
princípio pensam em 18 meses de obra, aumentarão 12 salas de aula provavelmente para fund I 
(anos iniciais), sem planos para EM. Monica M./Casa da Amizade lembra que as escolas públicas  
no território oferecem apenas vagas noturnas de EM em sua grande maioria. Pondera que  para os 
anos iniciais não há no momento demanda significativa que exceda as vagas oferecidas  em 
Paraisópolis e que seria bem mais oportuno oferecer as novas salas de aula para E.M Diurno.  
 
Claudia Lara/PECP fala sobre o NAAPA e o Projeto CONVIVA. 
Pergunta se existe canal de comunicação para casos graves nas escolas: Prof Jorge responde que 
há ouvidoria da secretaria de educação estadual. O supervisor da escala de plantão presencial é 
Rizomar (6af) ou qualquer denúncia pode ser feita através do @ da diretoria, contatos de setores. 
desul1.educacao.sp.gov.br 
Ideb 2021 de Paraisópolis: as escolas não tiveram resultados divulgados porque a participação foi 
inferior a 80%. A pandemia agravou a evasão escolar principalmente no E. Médio.  
Aguardam definição da Secretaria de Educação. De 5200 escolas da rede estadual, foram divulgados 
os resultados somente de 1490 escolas  
Hoje na diretoria Sul-1 está localizada a escola EM com melhor IDEB 2021. Na classificação do 
IDEB2021 para anos iniciais (1º @5º) o Estado de SP caiu para 4° lugar do Brasil 
Em nov/2022 haver um boletim micro;  após o prazo de recurso, o resultado será  público.  Até 6/out 
divulgarão resultados para escolas com participação de 80% ou mais dos alunos.  
Maria/ProSaber pergunta sobre a evasão de Paraisópolis e dificuldade do jovem em se manter no 
E.M.. Profº Jorge não possui dados e aponta que ocorreu aprovação automática, com entrega de 
atividades e retorno presencial em fev/22. 
Projeto Ultragaz no E.M. (diurno e noturno) precisa de adesão 80% de presença, vale gás (iniciou 
junho/22)  
Blaidi comenta que é preciso prestar atenção nos jovens e unir esforços. Prof° Jorge se dispõe para 
encontro com o GT Educação da Multi em breve em seu gabinete.  
Programas de Recuperação: Ultragaz e ATIVIT (?) na EE Maria Zilda 2°sem/22 
Com oficinas e parcerias Aprender Sempre.  
Rede: semana de estudo intensivo com resultados do bimestre anterior 
Expansão: de carga horária novo E.M. online, ganham novas disciplinas curso Diurno e Noturno, 
itinerário presencial (?) 
4.2.3 Quantidade de alunos diurnos EF e EM nas escolas públicas de Paraisopolis: apresentado por 
Monica M/CA, para acessar ppt completo vide link https://multientidades.virtual.org.br/wp-
content/uploads/escolas-publicas-Paraisopolis-EF-EM-turmas-e-alunos-DIURNOS.pdf  
 
Prof Jorge comenta que há 6414 alunos no EM Noturno em Paraisópolis, EE Etelvina 
manhã/noite1016 alunos EM EE M. Zilda 813 alunos EM e 8 turmas de EM noturno na Homero 
As inscrições para 2023 trarão a consolidação de dados perante intenções de matrícula  
A diretora da EMEF Paulo Freire comenta que investem muito no aprendizado dos alunos e quando 
saem para o E.M. desistem. “Já pediu meta de evasão por não oferecer vagas.”  

  

https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/escolas-publicas-Paraisopolis-EF-EM-turmas-e-alunos-DIURNOS.pdf
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/escolas-publicas-Paraisopolis-EF-EM-turmas-e-alunos-DIURNOS.pdf
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Sugestão de data para a reunião com o GT Edu na semana de 10 a 15/out. 
Prof Karla/EMEF Perimetral pergunta se as crianças serão realocadas durante obras no Homero e 
prof fala que não serão realocadas já que a obra seguirá cronograma por etapas.  
 
4.2.4 Concurso de Redação 2022 da XVII Mostra Cultural de Paraisópolis: Perfil dos Inscritos 
no concurso redação MC 2023: para acessar ppt completo vide link 
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Perfil-participantes-Concurso-Redacao-MC-
2022_r1.pdf  
O concurso de redação 2022 foi de forma presencial sob os temas:  

1. Águas: Desigualdade Social e Saneamento Básico. 
2. Recursos Hídricos: condição para o desenvolvimento e prosperidade 
3. Rios e sociedade: a coexistência é possível? 

Participação: Foram 340 inscritos, 282 redações produzidas e corrigidas conforme critério ENEM 
por 5 corretores voluntários.  Com o foco em alunos do EM das escolas públicas de Paraisópolis. 
Total de inscritos nos últimos anos: 2019: 314, 2020: 95, 2021: 171 e 2022: 340 
Total de Redações feitas: 2019: 250, 2020: 65, 2021: 80, 2022: 250 
Redações/Inscrições: 2019: 81%, 2020: 68%, 2021: 47% e 2022: 83% 
Descrição de pontuação conforme critério do ENEM (0-1000 pontos):  
Premiações são por escola para 1º e 2º lugares: total de 73 alunos da EE M. Zilda, 3 alunos da ETEC 
Abdias do Nascimento e 1 aluno EE Homero Fortes. 
Levantamento sobre a preferência e qual maior dificuldade nas matérias 
Giana Homero acredita que conseguirá melhorar adesão de participantes no Concurso de Redação 
da MC 2023 
Prof° Jorge pode envolver o núcleo pedagógico e trazer professores para atingir mais alunos na MC 
2023 
Rose/ Coord. Infantil CEISER: Concurso na unidade, faz diálogo com educadores, traz a temática 
para as crianças e desenvolve por 3 semanas a temática.  
Giana/Homero convidou prof de artes; são 17 salas de 33-35 alunos não conseguiu digitalizar todos 
os mais de 900 desenhos, “apenas” 300. Pensa em voltar para a sala de aula para estar mais perto 
dos alunos e mostra vários desenhos participantes da MC. Projeto “Lixo Criativo” quer contato da 
UBS.  
Prof.a Karla/ EMEF Perimetral fala sobre a conscientização dos professores, fizeram vários 
desenhos em sala de aula e não foi limitado o número de desenhos. Houve votação entre os alunos, 
importante exercício de apreciar a obra do outro, bem como um júri adulto de educadores e 
voluntários.  

5. Informes: 

5.1 Jornalismo Comunitário (Repórter Paraisópolis): Gabriel/PECP explica que na 2ª edição do 

curso abordam temas transversais, a partir de 14 anos; com foco entre 14 e 15 anos. Carga horária de 

11.10 a 29.11.22, 3af e 5ªf das 14h às 17h. Abordagem de ferramentas, fake news, saúde. Vai mandar 

link do processo de cadastro e visitas estratégicas dentre do território. A revista “Mais Saúde na 

Quebrada” produzida na 1ª edição foi lançada e será distribuída. Nesta 1ª edição do curso foram 20 

interessados; desses, 15 foram chamados, 12 iniciaram e 9 terminaram.  

5.2 Prof.ªKarla/EMEF Perimetral relata que aluna da Perimetral Fund II 9º. foi campeã de concurso 

Slam de poesia. 

5.3 Alef Peretz: Nancy fala que o calendário do processo seletivo já aberto está apertado, ,inscrições  

online. Mandará 2 links: para 9ºano EF presencial e para  vagas remanescentes de 1ºo e 2ºo EM. Para 

o EM o critério de aprovação será o boletim do EF da escola pública; fundamentou práticas e quer 

estabelecer vínculos com as escolas públicas. Com a experiencia passada, os casos de alunos em 

cujos boletins constavam maior frequência e menor desempenho mostraram bons resultados aos longo 

dos anos.  

  

6. Próxima reunião: Pauta Saúde II e Enfrentamento ao COVID-19/ Vacinação (via zoom)  todos 27.10.22 

9h-11h15 

https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Perfil-participantes-Concurso-Redacao-MC-2022_r1.pdf
https://multientidades.virtual.org.br/wp-content/uploads/Perfil-participantes-Concurso-Redacao-MC-2022_r1.pdf

