
ATA  DA  75ª  REUNIÃO  DO  FÓRUM  ESTADUAL  DE  EDUCAÇÃO

REALIZADA  NO  DIA  03  DE  SETEMBRO  DE  2019  NO  AUDITÓRIO  DA

APEOESP – SEMINÁRIO SOBRE METODOLOGIA DE MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-SP. Aos três (03) dias

do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (2019), no auditório da

APEOESP, situado na Praça da República, 282, em São Paulo – SP, realizou-

se a 75ª sessão do Fórum Estadual de Educação do Estado de São Paulo -

FEESP.  Luis  Carlos  Gonçalves,  Secretário  Executivo  do  FEESP,  saudou  a

todos e a todas e anunciou a programação do Seminário sobre Monitoramento

e  Avaliação  do  Plano  Estadual  de  Educação.  Em  seguida,  anunciou  as

justificativas  de  ausência  das  seguintes  entidades:  CRECE,  SBPC,

ADUFSCAR, SESI e UDEMO. Após, foram chamados para a composição da

Mesa de Abertura,  Leandro Alves Oliveira -  Coordenador do FEESP,  Maria

Nícia Pestana de Castro – FDE/SEE e Heleno Araújo – Presidente da CNTE.

Leandro Alves Oliveira abriu a reunião, saudando a todos e a todas e informou

sobre o objetivo do Seminário, bem como o histórico para a sua realização.

Agradeceu a presença de Ivelise Vludes, neste ato, representando a UNDIME.

Após a saudação inicial de Maria Nícia Pestana de Castro e Heleno Araújo, a

Mesa de Abertura foi desfeita para o início das palestras. Maria Nícia Pestana

de Castro ressaltou que os trabalhos acerca da produção dos Relatórios sobre

as Metas, já vinham sendo feitos pela SEE logo após a construção e aprovação

do PEE, apesar da extinção da SASE/MEC, no início deste ano. A base de

dados utilizada está  disponível  por  meio do Censo Demográfico,  do Censo

Escolar, do Censo do Ensino Superior, da PNAD, da Fundação SEADE, dentre

outros. E que são analisadas as trajetórias por uma série histórica de 10 (dez)



anos.  Foram  apresentados  os  documentos  constantes  no  sítio  do  FDE,  a

saber: PDF1 – apresenta a descrição da meta e suas estratégias; PDF2 – traz

os indicadores de acompanhamento da meta; PDF3 – publicação contendo o

diagnóstico da meta; Caderno de Dados do Estado de São Paulo, que ora se

apresenta  com  as  bases  de  dados  de  2018,  contempla,  simultaneamente,

informações sociodemográficas e de cunho educacional, referentes à evolução

da matrícula inicial, taxas de desempenho escolar e resultados da avaliação

nacional;  Educação  em  Números,  que  estão  disponibilizadas  publicações

contendo um conjunto de dados organizados em séries históricas, por eixos

temáticos que contribuem para a realização de estudos e análises da educação

paulista, além de contextualizar o Estado de São Paulo no cenário nacional;

Planos  Municipais  de  Educação,  onde estão  disponibilizados  os  Planos

Municipais de Educação – PME de cada um dos 645 municípios paulistas que

se constitui  num eixo de referência na formulação de políticas da educação

para os próximos dez anos de vigência de cada um dos planos;  Caderno de

Dados por Municípios, que apresenta uma série de informações educacionais e

socioeducacionais  personalizadas  por  município,  visando  a  subsidiar  o

acompanhamento  e  monitoramento  das  metas  do  Plano  Municipal  de

Educação  –  PME e  disponibilizar  para  os  gestores  municipais  informações

essenciais  para  atendimento  às  demandas  e  tomada  de  decisões  em  seu

trabalho  cotidiano.  Após,  Heleno  Araújo  apresentou  que  nos  encontramos

numa conjuntura difícil para a organização das Metodologias e Avaliações dos

Planos em face da dificuldade em acesso a dados concretos, visto que, a partir

deste governo, o INEP está sendo inviabilizado, assim como o Fórum Nacional

de Educação, impedido de agir de modo federativo e integrador. Além disso, o



governo atua contra o PNE com os diversos cortes orçamentários e financeiros

e com a não implementação do Sistema Nacional de Avaliação. A Emenda

Constitucional 95, que teve por base a “Ponte para o Futuro”, atua contra o

PNE e os demais Planos de Educação, inviabilizando a possibilidade de atingir

as Metas e Estratégias. Também “joga contra” o corte de verbas do Pré-Sal. E

mais  recentemente,  as  ameaças  para  a  Educação  são  a  Reforma  da

Previdência  e  a  PEC  da  Desvinculação  de  Recursos.  Para  a  defesa  da

Educação Pública, Democrática, Laica e de Qualidade Social Referenciada e

dos Planos de Educação propõe a discussão da inclusão dos Planos nas Leis

Orçamentárias,  a  construção  de  leis  específicas  que  tratem  da  Gestão

Democrática e a mobilização, partindo das próprias unidades escolares para

aglutinar  os  profissionais  da  educação,  os  alunos  e  os  pais,  bem como,  a

participação num conjunto de agenda de lutas para a defesa da Educação,

citando como exemplo: de 01 a 07 de setembro – Semana de Mobilização em

Defesa  da  Soberania  Nacional,  luta  por  direitos  sociais  e  contra  as

privatizações; 05 de setembro – Dia da Amazônia; 19 de setembro – Jornadas

para preparo do Centenário de Paulo Freire; 02 de outubro – Ato em Defesa da

Educação Pública, no Congresso Nacional, em referência ao dia 05 de outubro

(Dia do Docente),  com atos nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais,

antes do dia 02/10; 17 de outubro - participação do Nobel da Paz, Khaleesi, em

atividade do CNTE no Congresso Nacional. Acerca da BNCC e a formação de

professores,  informou  sobre  a  revista  Retratos  da  Escola  -  Revista  de

Formação da CNTE. Após, Fernando Brito Rufino, da Campanha Nacional pelo

Direito  à  Educação,  iniciou  sua  apresentação  a  partir  da  concepção  que

organizaram a metodologia para monitoramento e avaliação, tomando como



cuidado não incluir  o que não está no Plano e estabelecer como medida a

própria lei do PNE, que a visão de qualidade não pode se restringir ao IDEB,

bem como,  as  mudanças  nas  metodologias  devam ser  discutidas  para  ter

conhecimento  de  suas  motivações.  Que  vale  a  pena  entrar  nas  minúcias

instrumentais, dando como exemplo a possibilidade de se estabelecer faixas

percentuais e desvios-padrões. Apresentou as premissas e o rol de indicadores

utilizados  pela  Campanha  Nacional  pelo  Direito  à  Educação,  que  será

disponibilizado ao FEESP para conhecimento e análise. Dando sequência às

palestras,  a  Deputada  Estadual  e  Presidenta  da  Comissão  de  Educação  e

Cultura da ALESP, Professora Bebel,  defendeu a articulação das entidades

que atuam no monitoramento e avaliação do PEE, relembrou que a APEOESP

teve  pioneirismo,  em  1999,  para  a  construção  de  um  Plano  Estadual

Democrático e Emancipador, retomou a discussão levantada nas Conferências

Nacionais  de  Educação  e  o  envolvimento  de  diversos  atores  sociais  da

Educação,  desde os Municípios,  destacando a necessidade de um Sistema

Nacional de Educação e dos Planos como instrumentos de Política de Estado.

Citou a PEC da Desvinculação, o fim do FUNDEB, a dificuldade de inclusão do

PEE no  Plano  Plurianual  e  nas  outras  peças orçamentárias,  dentre  outras,

como ataques ao direito social à Educação. E que, na condição de Presidenta

da Comissão de Educação e Cultura da ALESP, pautou o PEE como assunto

de extrema relevância a ser debatido pelos deputados da Comissão. Além do

que,  convidou  a  todos  e  todas,  em  face  às  reiteradas  declarações  de

autoridades dando conta de que o FUNDEB (cuja vigência termina em 2020)

poderá ser extinto ou reduzido e que o Governo poderá realizar a completa

desvinculação  dos  recursos  constitucionais  para  a  educação  e  a  saúde,  a



participarem de uma reunião no dia 06 de setembro, às 10 horas, no plenário

Tiradentes  da  ALESP,  à  Avenida  Pedro  Álvares  Cabral,  201,  Ibirapuera,

Primeiro Andar. Encerradas as apresentações dos palestrantes, abriu-se para a

participação  da  plenária.  José  Roberto  Guido  Pereira  propôs  analisar  as

dissonâncias dos dois levantamentos apresentados (SEE e Campanha) para

as  conclusões  do  FEESP e que,  para  os  próximos  dados,  estabelecer  um

método  bem  articulado  com  o  debate  não  apenas  técnico,  mas  também

ideológico  sobre  a  concepção  de  escola  e  de  Educação.  Anunciou  que  o

Governo de Estado recolheu material pedagógico de Ciências que já estavam

nas  escolas,  sob  o  argumento  de  combate  à  “ideologia  de  gênero”.  Fábio

Santos de Moraes defende a necessidade da análise das Metas e Estratégias e

da produção de relatórios para fazer o PEE avançar.  Lamentou pela forma

como os Dirigentes Regionais foram avaliados e defendeu o acompanhamento

dos Planos Municipais de Educação. José Jacinto dos Santos Júnior expôs ao

pleno  o  caso do  cancelamento  das  provas  de  ATE,  da  VUNESP,  para  a

Prefeitura Municipal de São Paulo. Francisco Gretter defendeu que os dados e

os índices reflitam uma concepção em defesa da escola pública. Apontou que

os conceitos sobre competências e habilidades foram ressignificados, havendo

um  falseamento  teórico  da  Pedagogia  das  Competências.  Defendeu  a

mobilização  nas escolas  pelos  Conselhos Escolares,  convidando a  todos e

todas para as plenárias regionais e estadual da APROFFESP, no dia 12 de

setembro.  Roberto  Franklin  de  Leão  relata  que  vivemos  numa  época  de

imposição  política  através  do  terror  com a crescente  dificuldade  da  gestão

democrática  escolar  como  prática  diária.  Carlos  Riesco  defende  que  os

indicadores  precisam corresponder  à  realidade  para  que  os  educadores  se



sintam  representados  nos  dados.  Paulo  Roberto  Yamaçake  entende  que,

desde  o  Golpe contra  a  Presidenta  Dilma,  o  país  vive  retrocesso  atrás  de

retrocesso.  Relatou  que  o  município  de  Santo  André,  dentre  os  07  (sete)

municípios  que  compõem  o  Fórum  Regional  de  Educação  do  ABCDMRR,

conseguiu  realizar  04  (quatro)  audiências  públicas  para  debater  o  Plano

Municipal e, mesmo assim, com a ausência dos parlamentares da Comissão de

Educação da Câmara de Vereadores. Defende que é preciso que o FEESP se

organize para apresentar os relatórios e as ações para a sociedade paulista.

Fábio Leissmann lembrou que o dia de hoje é o Dia do Biólogo e também

denunciou o recolhimento do Caderno de Ciências pelo Governo do Estado.

Expôs sua preocupação com as estruturas das escolas de tempo integral e sua

aprovação sem discussão por parte da comunidade escolar local. Defendeu a

participação no monitoramento  e  avaliação dos Planos Municipais.  Solange

Loureiro Pozzuto alertou sobre a BNCC sem as contribuições da sociedade e

informou  que,  em  Campinas,  houve  a  realização  de  05  (cinco)  Pré-

Conferências, no dia 24 de agosto, para debater o Plano Municipal e que, no

dia  28  de  setembro,  haverá  uma  Conferência  de  Avaliação,  apontando  a

dificuldade  de  dados  da  rede  estadual,  pela  falta  de  participação  de

representantes no Fórum Municipal, bem como sobre o Ensino Superior. José

Bonfim Ferreira do Prado alertou para que se tome cuidado na análise dos

dados com a possibilidade de direcionamento de demanda. Juraci Antonio de

Oliveira anunciou que no mês de setembro será realizado o Encontro Nacional

da Educação de Jovens e Adultos e defendeu a questão da integração social e

educacional dos jovens e adultos privados de liberdade, com a interlocução

entre  o  PEE  e  a  educação  não-formal.  Neusa  Santana  Alves  alertou  com



relação à implantação do ensino de tempo integral, no que se refere à estrutura

física e alimentação dos alunos e informou que o Centro Paula Souza abriga 19

(dezenove)  programas  educacionais.  Encerradas  as  falas  do  plenário,  o

Coordenador do FEESP passou a palavra para Maria Nícia Pestana de Castro,

que, em suas considerações finais, defendeu a seriedade da construção dos

dados para a produção dos Relatórios de Monitoramento do PEE e ressaltou a

importância  de  produzir  informações  que  ajudem  para  a  realização  da

qualidade  da  Educação.  Também em  suas  considerações  finais,  Fernando

Brito  Rufino  defendeu  as  instituições  oficiais  que  produzem  dados  e

informações e que é possível fazer a análise crítica no sentido de ampliar a

transparência para que o monitoramento e avaliação sejam qualitativos. Heleno

Araújo,  em  suas  considerações  finais,  parabenizou  pela  realização  do

Seminário e solicitou ao FEESP a realização de parcerias com entidades de

moradores e de mães, por exemplo, para que estejam todos unidos em defesa

do Direito  à  Educação.  A seguir,  o Secretário  Executivo anunciou todas as

propostas  de  encaminhamentos  e  que,  colocadas  em  votação,  foram

aprovadas por unanimidade, a saber: 1- Conceito que deve nortear o trabalho

de  monitoramento  e  avaliação  do  PEE  -  “Defesa  da  Escola  Pública  de

Qualidade Social Referenciada, Democrática e Laica”; 2- Analisar os dados e

metodologias utilizados nos trabalho de monitoramento sobre o Plano Estadual

de Educação realizado pela Secretaria da Educação/FDE e pela Campanha

Nacional  pelo Direito à Educação, para definição do trabalho do FEESP; 3-

Acompanhamento  e  assessoria  à  Metodologia  e  Avaliação  dos  Planos

Municipais de Educação junto aos Fóruns Municipais/Regionais de Educação;

4-  Realizar  debate  sobre  as metas  e estratégias do PEE junto  às escolas,



valorizando  os  espaços  democráticos  de  participação  dos  atores  sociais

presentes no ambiente escolar, como os Grêmios Livres e os Conselhos de

Escola; 5- Realizar audiências públicas sobre o PEE no estado de São Paulo

buscando coletar as mais diversas expressões da vontade da sociedade sobre

o tema; 6- O debate sobre o PEE deve considerar não apenas a educação

escolar regular, mas também a educação não formal; 7- Aproveitar o trabalho

de  monitoramento  do  PEE  para  construir  e  consolidar  parceria  com  a

sociedade civil, como movimentos de moradia e sociais em geral; 8- Socializar

as informações sobre o trabalho desenvolvido pelo FEESP junto à sociedade.

Não havendo nada mais a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião e

a presente ata foi lavrada e, após ser aprovada pelo pleno do FEESP, será

assinada  pelo  Coordenador,  Leandro  Alves  Oliveira  e  pelo  Secretário

Executivo, Luis Carlos Gonçalves, com data para a próxima reunião do FEESP

a ser realizada no dia 01 de outubro de 2019, tendo como ponto de pauta a

composição da Comissão Permanente de Monitoramento do Plano Estadual de

Educação, além das contribuições de propostas de assuntos das entidades.


