
Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Juventude – 

COMJUV SJC 

 

 

 No dia 06 de maio de 2021, às 19h, os membros do Conselho Municipal da 

Juventude – COMJUV reuniram-se através da plataforma Google Meet, cuja abertura 

foi realizada pelo Presidente João Candido. 

 Instaurada a sessão, o presidente do conselho apresentou as autoridades 

convidadas, senhora Mª Beatriz Salles dirigente regional de ensino, senhora Janaina 

Dias mantenedora do grupo educacional Opção.  Em seguinte, iniciou-se o 

cumprimento dos assuntos em pauta, da seguinte maneira: 

1) Janaina Dias, mantenedora do Colégio Opção, abriu sua fala pontuando alguns 

pontos positivos que foram extraídos das mudanças ocasionadas pela 

pandemia, como a união e coordenação entre si dos mantenedores das escolas 

privadas do município, para além do desenvolvimento de novas formas de 

aprendizagem; 

2) Beatriz Salles, Dirigente Regional de Ensino (DRE), iniciou sua participação 
falando sobre o desafio de organização e reorganização escolar durante a 
pandemia, especialmente com relação à lacuna pedagógica existente no ensino 
remoto. Também teceu breves considerações sobre a diferença entre o ensino 
à distância e o ensino remoto, este último adotado de modo emergencial e que 
precisou ser aprimorado ao longo do processo; 

3) Zely Lourenço, conselheira da área da educação, assumiu a palavra para 
informar sobre os procedimentos adotados pela Prefeitura Municipal no início 
da pandemia, narrando a atenção despendida para manter os alunos em 
atividade, mesmo não estando presentes fisicamente na escola, sem perdê-los 
de vista. Igualmente, informou ao conselho os cuidados sanitários adotados 
para a retomada gradual das aulas presenciais, o que também foi aplicado ao 
transporte escolar. Em seguida, apresentou o Programa Recupera criado pela 
Prefeitura para auxiliar professores e alunos no ambiente de aprendizagem 
ocasionado pela pandemia, assim como apresentou o Programa educação 5.0; 

4) Em seguida, o conselheiro João Cândido, presidente do COMJUV, comentou 
sobre as falas anteriores, pontuando detalhes positivos de cada ação tomada; 

5) Beatriz Salles, DRE, retomou a palavra para apresentar dois grandes pontos 
trabalhados pelo Governo do Estado de São Paulo. O primeiro tema 
solucionado foi o da alimentação, com a disponibilização de um determinado 
valor em dinheiro, por meio de um aplicativo de celular, para famílias 
cadastradas do CadÚnico, para que os pais pudessem garantir a alimentação 
dos alunos referente ao tempo em que deveriam estar na escola, sem prejuízo 
da disponibilização da merenda para retirada dos alunos. O segundo problema 
solucionado foi a garantia da disponibilização de chip de internet para os 
alunos de baixa renda, com o objetivo de reduzir a exclusão digital e levar o 
conteúdo remoto para todos, explicando ainda sobre a ideia em 



desenvolvimento de aumento da carga horária para os alunos que forem 
beneficiados com os chips de internet, possibilitando uma maior carga de 
interação com os alunos e, consequentemente, aumentando o índice de 
aprendizagem. Ato contínuo pontuou o convênio entre Estado e Município para 
o transporte de alunos às escolas, assim como a grande dificuldade de se 
transmitir à comunidade a informação de que a escola é um ambiente 
controlado e seguro, uma vez que muitas famílias demonstram receio em 
enviar os alunos 

6) Janaína Dias descreveu problemáticas trazidas pela pandemia e que podem se 
estender para além do período pandêmico, como por exemplo, a lacuna 
educacional de, no mínimo, 02 anos, os prejuízos pedagógicos, emocionais, 
sociais, a disparidade da educação entre os alunos das redes públicas e 
privadas, os potenciais danos aos professores (inclusive empregatícios) devido 
à expansão das atividades à distância para cada vez mais alunos de uma só vez; 

7) Beatriz Salles referendou as problemáticas apresentadas pela Janaína Dias, 
acentuando a necessidade de se prover a alimentação dos alunos para que os 
mesmos possam se dedicar aos estudos, possam focar em estudar e não 
apenas em sobreviver, descrevendo que estamos vivendo um retrocesso no 
ambiente educacional como um todo; 

8) Janaína Dias e Beatriz Salles conduziram debate complementando-se sobre as 
dificuldades para a tomada de decisões, bem como sobre a participação do 
Poder Público para a realização de políticas públicas que possam mitigar os 
efeitos prejudiciais da pandemia; 

9) Zely Lourenço referendou o debate realizado, ressaltando o papel da escola 
que ultrapassa o ambiente estritamente escolar, avançando para o campo 
social, emocional, psicológico, necessários ao desenvolvimento dos alunos 
como pessoas saudáveis; 

10) Dulcinea Peneluppi, munícipe representante do Rotary Club SJC Satélite, pediu 
a palavra para pontuar sua felicitação ao debate realizado, informando que é 
profissional aposentada da área da educação, e apresentando seu ponto de 
vista sobre o papel da escola, que acredita ser o social. A partir disso, pontuou 
um exemplo pessoal para ressaltar a importância da função social da escola; 

11) Janaína Dias destacou o papel da juventude como agentes de transformação 
social, especialmente com relação à educação e a importância do protagonismo 
jovem; 

12) Beatriz Salles, em sede de considerações finais, ressaltou a importância das 
escolhas pessoais diante dos problemas da pandemia, no sentido de se 
fortalecer e adotar novas estratégias que não deixem os problemas se 
tornarem maiores do que as soluções, reiterando que as escolas estão abertas 
para o atendimento ao público no que se refere ao auxílio pessoal aos alunos; 

13) Tanea Monteiro, munícipe, pediu a palavra para felicitar a reunião realizada, 
destacando a importância de um planejamento estratégico pós-pandemia. 

 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Municipal da Juventude, 

estendeu a todos os presentes seus agradecimentos e declarou encerrada a reunião. 

Lavrada a presente ata, que após lida aprovada, vai por todos assinada.  
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