
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

REUNIÕES DO PLANO DIRETOR: 

DATA:  25/03/15      HORÁRIO: 09:20hs.   LOCAL:  Cefortepe 

ASSUNTO: Plano Diretor da Escola – Primeira Oficina de Capacitação dos Professores

RESUMO DA REUNIÃO: 

• Preliminarmente,  Luiz,  da  Secretaria  de  Educação,  informou  que  houve  alteração  na  data  do
Citytour, este se realizará em 02/04/15 às 09hs. Exarou que aos professores que participarem dos
cursos de capacitação do “Plano Diretor nas Escolas” será entregue um certificado de 30 horas. 

• Luiz  deu  início  aos  trabalhos,  introduzindo  o  tema,  narrando  o  conceito  de  Plano  Diretor  e
explicando quanto ao concurso que estamos idealizando. 

• Diretora  fez  breve  explanação  sobre  algumas  questões  relevantes,  conceitos  e  dinâmica  do
concurso, todo o ideário de um plano participativo e necessidade de coordenação entre cidades
integrantes da região metropolitana. 

• Breve debate sobre participação popular no Plano Diretor e sua amplitude. 

• Definiu-se que escolas da FUMEC também participarão do concurso. 

• Érica fez uma apresentação aos professores, expondo, em suma, os princípios que norteiam o
Plano Diretor, seu embasamento legal, os temas estruturais, as macrozonas em que são divididas
a  cidade  de  Campinas  e  a  necessidade  de  um  adensamento  planejado  /  organizado  e  a
vulnerabilidade social. Pontuou ademais a importância de pensar-se em questões relevantes, tais
como mobilidade, habitação, meio ambiente, desenvolvimento econômico.

• Foram tiradas algumas dúvidas dos professores, quanto as categorias, julgadores e exposição dos
trabalhos.

• Definiu-se que as escolas poderão optar por 01 sala de no máximo 25 alunos ou por 25 alunos da
escola  como um todo.  Este  procedimento  de escolha  dos  participantes  ficará  a  critério  delas.
Assim, asseguramos a melhor dinâmica dentro das escolas e evitamos eventuais problemas para
as mesmas. Portanto, fixou-se que cada uma das escolas poderá apresentar até 50 trabalhos, dos
quais 25 serão desenhos e 25 fotos. 
  

• Deu-se a leitura e análise da primeira versão do Edital do concurso, que fora elaborado por Luiz.
Concomitantemente  com a leitura,  o  grupo  como um todo  foi  deliberando  quanto  a  eventuais
alterações pertinentes e as concretizando de modo democrático.  

• Estipulou-se que serão apresentados os temas aos alunos, que se enquadrarão neles, explicitando
o foco de seus trabalhos. Logo, a categorização ficará por conta do próprio aluno.

• Combinou-se  que  escolas  deverão  entregar  as  fotos  diretamente  na  Secretaria  Municipal  de
Educação  e  que  a  impressão  será  de  responsabilidade  da  I.M.A..  Após  impressas,  serão
devolvidas às respectivas escolas com etiquetas,  que deverão ser coladas nos trabalhos para
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identificá-los,  e  deverão  ser  coladas  em  uma  cartolina  preta.  Logo,  os  próprios  alunos  as
prepararão para a exposição.

• Debate sobre o que seria considerado “resolução mínima” para as fotos. Bassan será consultado.

FOTOS DA REUNIÃO:
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