Ata da 18ª reunião da Comissão do PPP de 18.10.2017
No dia dezoito de outubro de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, teve
início a reunião ordinária da Comissão do Projeto Político Pedagógico (PPP) do
Câmpus São Paulo Pirituba, com a presença dos servidores Adriana Paes de Jesus
Correia, Ana Márcia L. Costa, Fernando Mendonça, Kamili Oliveira Santana, Mirtes
Ione Ujikawa e Renato M. Pugliese. Ordem do dia: 1. Resumo informativo do que a
comissão tem feito; 2. Organização das atividades pendentes . Responsável pela ata:
Adriana Paes de Jesus Correia.
Expediente: Iniciou-se com a apresentação e a proposta de convidar novos membros
para essa comissão. Depois, foi apresentado um breve histórico e a lista das
atividades da comissão em 2017, destacando-se a produção dos capítulos mais
descritivos do PPP, a saber, capítulos 1, 2 e 4. Discutiu-se as estratégias realizadas,
destacando os pontos positivos e negativos. Partiu-se para o levantamento de ideias e
sugestões para 2018. Conversou-se sobre a necessidade de, em 2018, priorizar os
temas dos capítulos 3 e 6 nas discussões, e já se iniciar a construção descritiva do
capítulo 5 também. A proposta é partir de problematizações sobre questões práticas
do câmpus para seguir-se a discussões dos pressupostos que constituem “A escola
que queremos”. Alguns temas para problematização seriam: - Semana de Avaliação; Recuperação Paralela; - Reprovação; - Disciplina. Outra sugestão foi fazer o
levantamento dos principais problemas com os alunos. Para a articulação com os
alunos pensou-se na dinâmica de “Assembleia”, ou então uma enquete, e estreitar o
diálogo com os representantes de classe e o Grêmio, atribuindo a eles algumas
atividades. Esse levantamento dos principais problemas do câmpus serviria de base
para as discussões sobre as questões do PPP. Por fim, a partir da lista das atividades
da comissão, passou-se para a distribuição dessas atividades e dos materiais para
organização das ações e também da apresentação destas no site do câmpus.
Conversou-se sobre a necessidade de finalização dos capítulos já organizados, para
que se tenha um texto-base a ser apresentado para a aprovação da comunidade
escolar. Encaminhamentos: Com isso, a Ana Marcia ficou com atribuição de articular
e organizar os materiais para o site e o Renato com a incumbência de organização
das atas. Decidiu-se, também, manter-se o mural de sugestões sobre o PPP mais uma
semana e retirá-lo a seguir. Os capítulos 1, 2, 4 e 5 precisam ser finalizados e
apresentados à comunidade para aprovação. A próxima reunião da comissão foi
proposta para início de novembro.
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