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Ata da segunda reunião do Comitê da Primeira Infância, realizada aos vinte e oito dias do mês de 1 
março de dois mil e vinte e dois, com início às quatorze horas, reunidos de forma presencial no 5º andar 2 
do Paço – PMS. Participantes: Fernanda dos Santos Pereira – SEGOV, Tais Pereira Aguiar – SEGOV, 3 
Wellington Paulo da Silva Araújo – SEGOV, Alessandra de Sousa Franco – SEGOV, Maria do Carmo 4 
Sofia de Paula – SEGOV, Katia Aparecida Guimarães Ramires – SEDUC, Carolina Ozawa – SMS, 5 
Danielle Abujamra Siufy Nardez – SMS, Cristina de Almeida Vida Madeira Costa – SECULT, Cláudio 6 
Eduardo Zanin – SEMES, Márcia Paraguai – COJUV-SEGOV, Leandro Lapetina Freire – CMAS Igor 7 
Braga Perrone – CMDCA e Fabiana Riveiro de Morais – CME. Justificativas:  Rodrigo Lachi – SEDS, 8 
Silas da Silva – CMSS e Marcos Moura Alves dos Santos – SESEG. Ausentes: Israel Danilo Sousa – 9 
SESEG. Iniciada a reunião, a Senhora Alessandra Franco, chefe do Departamento de Articulação 10 
cumprimenta os presentes dando boas-vindas. Em seguida, passou-se a palavra a Katia Ramires que fez a 11 
apresentação da SEDUC do Eixo 3.2 Educação Infantil (em anexo). Após o término de apresentação da 12 
primeira ação, a senhora Márcia Paraguai trouxe o questionamento acerca do horário de funcionamento das 13 
escolas. Katia explica que, em havendo a necessidade dos interessados, a escola da rede municipal 14 
disponibiliza o horário estendido das 7h às 17h45. Informa também que tal questão não se aplica para as 15 
conveniadas, não há um regramento acerca de tal monitoramento por parte da SEDUC. Mediante esta 16 
questão, a Fabiana Riveiro assume o compromisso de levar para discussão da gestão a aplicação de tal 17 
medida pelas subvencionadas, uma vez que isto acarreta um impacto aos munícipes em geral. De forma 18 
geral, as demais metas foram cumpridas. Destacou-se também, que a necessidade de garantia de vagas para 19 
crianças de 0 a 3 anos não apresenta tal déficit (de vagas), superando inclusive a meta nacional. Em seguida, 20 
no que concerne a meta 06, a SEDUC considerou um desafio, tendo em vista que há necessidade de 21 
monitoramento acerca de garantir 100% a capacitação permanente integral da rede (formação continuada) 22 
em sua totalidade de profissionais que atuam na educação infantil, uma vez que é feito apenas por convite. 23 
Como proposta de encaminhamento, à SEDUC irá verificar como regularizar objetivo uma vez que a meta 24 
diz que deve abranger a integralidade de seus servidores. Em sequência, na meta 07 informaram que ela não 25 
foi cumprida, mas já há um encaminhamento para realização de reunião acerca da formação da parceria das 26 
universidades. No que diz respeito a meta 08, houve um prejuízo da continuidade do cumprimento da meta 27 
tendo em vista o período de pandemia, mas já se iniciou o trabalho do Plano Político Padagógico-PPP. Com 28 
relação ao Eixo 3.3 do direito de brincar ao brincar de todas as crianças engloba vários atores e por conta 29 
disso será trabalhado em conjunto enquanto Comitê. Previsão de realização em outubro de um seminário das 30 
Infância (semana de estudo com criação de painel e troca de saberes). Katia Ramirez discorre que o direito 31 
ao brincar deve ser algo que abranja o ano todo e não apenas uma semana ou um mês como sendo uma ação 32 
pontual. Ao final, temos como encaminhamento: 1) Ofício a ser encaminhado à SEDUC solicitando plano de 33 
ação sobre as metas não atingidas para monitoramento. Sem mais nada a tratar, deu-se por encerrada a 34 
reunião às 16h30. Santos, 28 de março de 2022. 35 
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