
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

REUNIÕES DO PLANO DIRETOR: 

DATA:  18/03/15  - 3ª feira    HORÁRIO: 09:00 hs.   LOCAL:  Secretaria da Educação – 9º andar

ASSUNTO: Plano Diretor na Escola

RESUMO DA REUNIÃO: 

• Definiu-se que a capacitação para os professores de Artes, Literatura e História ficará a nosso cargo. O 
Deplan ficará responsável por tal. A equipe da Educação sugeriu a inclusão dos professores de 
Geografia também. Serão 06 escolas participantes e no mínimo 18 professores a participarem. 

• Definiu-se que a direção das escolas escolherão apenas uma sala para participar do concurso.

• Num primeiro momento ficou agendada para o dia 26/03 – 5ª feira, às 09hs tal capacitação, porém 
posteriormente a Diretora reagendou esta para o dia 25/03 – 4ª feira, no mesmo horário e local. Diretora 
sugeriu que após nossa reunião de capacitação, se faça uma reunião da equipe Educação e após o 
curso de fotografia. 

• Definiu-se que haverá um “citytour” com os professores no dia do curso de fotografia visando estimular o
olhar dos mesmos. 

• Educação deseja apurar o andamento das atividades nas escolas. A ideia é que de 10/01/15 a 30/05/15 
os professores orientem as crianças e o material já seja elaborado. Propuseram que o trabalho nas 
escolas dure aproximadamente 30 dias e que em junho, antes das férias, já seja apresentado o 
resultado do concurso. 

• Deu-se debate sobre as datas de curso, elaboração dos trabalhos, análise e classificação dos 
vencedores. Discussão sobre critérios do concursos, até quantas fotos os alunos poderiam enviar, quem
serão os julgadores e se a P.M.C. cederá câmera fotográfica para os participantes, para que não haja 
exclusão. 

• Diretora pontuou que não se pode excluir a possibilidade do uso de celular para as fotos pois o enfoque 
é o olhar à cidade e não a qualidade das fotos. Equipe da Educação sugeriu que se subdivida o 
concurso em duas categorias, quais sejam: fotos com câmera e fotos com celular. 

• Estabeleceu-se que o objetivo é sensibilizar os alunos sobre o olhar à cidade e envolver os professores 
das disciplinas envolvidas. 

• Carlos Bassan propôs um formato de apresentação na escola (“varal”) e que os professores juntamente 
com os alunos decidam quais serão os melhores materiais. Tal foi aceito. 

• Definiu-se que os melhores materiais serão enviados à Secretaria de Educação, que os padronizará 
colocando um adesivo com o timbre do governo e as devidas explicações e uma cartolina preta em 
volta. 

• Após será realizada uma exposição com os melhores trabalhos no Paço Municipal e serão convidados 
os jurados, membros da imprensa local, que terão de 15/06 a 06/07 para vir analisar os materiais e 
votar. Tal exposição é uma forma de celebrar o aniversário da cidade. 

                          Av. Anchieta, 200 – 19º andar CEP 13.015-904 - Campinas – SP - tel. (019) 2116-0221 e-mail – seplama.gabinete@campinas.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

• A Comissão Julgadora é quem classificará em qual tema os melhores trabalhos se enquadram.

• Fixou-se que será usado o termo “destaques” ao invés de “vencedores”. Definiu-se que serão 06 
vencedores, sendo 03 destaques e 03 menções honrosas por tema. Serão 03 temas: cultural, histórico-
social e relevância local. Elucidou-se que uma escola pode ser premiada em mais de um destaque. 

• Diretora expôs que deseja atrais o olhar do aluno para seu bairro, o bairro da escola. A ideia é colher 
dados, bons e ruins, para subsidiar a revisão do Plano Diretor. 

• Acertou-se que os fornecedores e não a IMA irão subsidiar as impressões das fotos, que serão na média
de 25 por escola. Secretaria de Educação irá ceder alguns itens (alguns video-games e um tablet) para 
serem dados como prêmios. 

• Exarou-se que as crianças de 05 a 08 anos farão desenho, cujo o tema será: “A cidade que queremos”. 
Já as crianças de 09 anos em diante tirarão fotos, cujo tema será: “O olhar da cidade”.

• Diretora solicitou a equipe da Comunicação a elaboração de um folder explicativo do Plano Diretor e do 
concurso, com linguagem simples, para ser entregue às crianças nas escolas e instigar seus pais a 
acessarem o site do Plano Diretor e contribuir. 

FOTOS DA REUNIÃO:
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