Guarulhos
está mudando
É com grande alegria que vivemos uma nova
etapa na história da nossa cidade. Nesse novo
momento, temos unidas e articuladas em blocos
a Educação, a Cultura, o Esporte e o Lazer, áreas
fundamentais para o efetivo desenvolvimento das
nossas crianças, jovens e adultos de Guarulhos.
O que era um sonho já é uma realidade com
os nossos mais de 116 mil alunos da Rede Municipal de Ensino participando e ocupando as
bibliotecas, CEUs, praças, parques em uma verdadeira proposta de ocupação cidadã.

Aniversário do
CEU Presidente Dutra
Foto: Fabio Nunes Teixeira - PMG

Sabemos que uma mudança não acontece de
uma hora para outra. Neste sentido, nos primeiros 100 dias, voltamos os nossos esforços
para a economia. Realizamos diversos cortes
e geramos recursos para que serviços básicos
como alimentação, uniforme escolar e o kit de
material fossem assegurados.
Reavaliamos contratos desnecessários. Regularizamos os repasses às escolas conveniadas.

Professores e cozinheiros, que estavam em
outras funções, voltaram para as escolas. Fechamos parcerias com a Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) para capacitação de professores de
Educação Física. Os shows milionários deram espaço a grandiosos espetáculos com artistas locais,
a exemplo da nossa Orquestra Jovem Municipal.
Estivemos também dialogando com representantes das diversas instâncias federais e estaduais, realizando parcerias, a fim de regularizar os repasses financeiros, para a realização de
programas e projetos da SECEL como a construção de creches do Programa ProInfância.
Com esperanças renovadas, mais do que nunca
tenho certeza que o único caminho para transformar uma cidade ou um país é por meio da educação. E é com persistência e dedicação que vamos
continuar transformando a nossa cidade juntos.
Prefeito Guti

SECEL: uma Secretaria
de Avanço Social
Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Um bloco de
forças. Uma proposta de transformação e qualidade social para Guarulhos.
Assim é a SECEL, uma Secretaria que em apenas 100 dias gerou por meio de uma proposta
orçamentária ousada, uma economia de cerca
de R$ 105 milhões, ação que vem garantindo
qualidade e prontidão nos serviços prestados
à população, bem como o desenvolvimento de
novos projetos para a pasta.
Nesta publicação estão demonstradas as diversas
ações, projetos e eventos que vem desafiando a
lógica da velha política. A ocupação dos espaços
públicos e a proposta de zeladoria colaborativa
como apresentada na Escola 360, que já impacta com a ação de voluntários, arte-educadores,
atletas e parcerias com organizações públicas e
privadas e 9 CEUs, 141 EPGs, 62 Instituições Parceiras e o Parque Chico Mendes.
A contratação de professores eventuais, pagamento da gratificação de mérito, a criação de

núcleos de atendimento para crianças com deficiência, bem como a entrega de kits e material escolar e leite para mais de 100 mil alunos da Rede
Municipal também são reflexos positivos desses
primeiros 100 dias.
Eventos como o Carnaval, Rock em Concerto,
Copa São Paulo, mutirão de revitalização do ginásio Fioravante e parcerias de impacto educacional com a Fundação Lemann, demonstram a
importância da união dos esforços para a construção da verdadeira transformação social.
Outro aspecto fundamental para o alcance dos desafios e metas prioritárias da Secretaria é a ação dedicada de todos os profissionais da SECEL. Com o
apoio das escolas, dos gestores e professores estamos construindo um novo paradigma para a educação de Guarulhos. Os desafios são grandes e vamos continuar fazendo ainda mais e melhor juntos.
Alexandre Turri Zeitune
Vice-prefeito, Secretário de Educação respondendo
cumulativamente pelas Secretarias de Cultura, Esporte e Lazer

EDUCAÇÃO
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Escola 360
A Escola 360 é um programa do novo governo que tem como finalidade ser um indutor de
transformação social, através da abertura dos
equipamentos públicos existentes na cidade,
entre eles: 9 CEUs, 141 EPGs, 62 Instituições
Parceiras e o Parque Chico Mendes.
Os equipamentos estarão disponíveis para
atendimento durante 360 dias/ano.
Funcionamento:
Segunda à Sexta, das 7h às 21h
Sábados, Domingos e Feriados das 8h às 17h.

Curso de
Corte e Costura
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Foto: Fabio Nunes Teixeira - PMG

A Escola 360 inicia suas atividades na reformulação da proposta dos CEUs, com a suspensão
de contratos e cargos comissionados, através da
integração entre Secretarias, Coordenadorias,
Entidades e no direcionamento de funcionários públicos para potencializar os serviços
nestes equipamentos.

Destacando ainda, a disponibilidade primária
dos seus espaços para o atendimento das crianças das escolas municipais acopladas e do seu
entorno.
O programa Escola 360 abrangeu no período
de 100 dias a abertura de 19.049 vagas em atividades com propostas educacionais, culturais e esportivas, distribuídas em 9 CEUs, cessão de espaços em 44 Escolas Municipais e
em 2 Instituições Parceiras com 104 atividades a partir de práticas institucionais de aproximação na relação Escola/Comunidade, junto à serviços voluntários, Entidades sem Fins
Lucrativos, Projetos Comunitários, Associações
de Bairro, ONGs, Instituições Privadas, Institutos
Federais, Estaduais e Municipais, Faculdades e
Universidades.
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Eventos já realizados
• CARNACEUs (8 CEUs)
• Aniversários dos CEUs Presidente Dutra
e Rosa de França
• Espetáculos Teatrais – CEU Ponte Alta e
Teatro Nelson Rodrigues (9 EPGs)
• Mês da Mulher - (3 CEUs)
• Circuito Tênis para Todos - (2 CEUs e 2
EPGs)

• ONG TETO Atendimento de Estruturação
e Revitalização na Comunidade - (EPG
Raquel de Queiroz)
• Ensaios Abertos da Orquestra de
Violeiros Coração da Viola - (EPG Jorge
Amado/CEU Presidente Dutra e Bambi)
• Café com viola - (CEU Ponte Alta)

• Evento de Integração da SECEL - (Saguão)

• 1ª Ação de Cidadania aos Imigrantes –
Guarulhos sem Fronteiras (CEU Pq. São
Miguel)

• “Hamburgada” do Bem - EPG Perseu
Abramo

• Campeonato de Handebol - (CEU Jd.
Cumbica)

• Skate para Todos - CEU Paraíso/Alvorada
• Projeto EDP Bandeirantes
• Orquestra Jovem Municipal - (EPG
Nazira Abbud Zanard)

Tênis para Todos
CEU Jardim Cumbica
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Gabinete
Parcerias com o Governo de
Estado

todos os pedidos via ofício, dessa maneira deixamos de receber inúmeros processos judiciais.

Foi criado um canal de comunicação com as
Diretorias de Ensino na cidade, buscando a qualidade do ensino no município. O que de imediato foi responsável pela doação, da Rede Estadual,
de duas escolas ao município e foi cedido o uso
de uma terceira para os alunos da EJA.

Reunião bimestral com grupos
de diretores de escola, CEUs e
Conveniadas

Pensando em maiores parcerias a Secretaria
da Educação do Estado recebeu o Secretário
Alexandre Zeitune e seu corpo diretivo, para
discutir pautas como melhorias no transporte,
merenda, entre outros assuntos. Ressalta que
há 12 anos tal união não foi estabelecida.

O diálogo foi aberto com os diretores de escolas
da rede, conveniadas e CEUs no intuito de se
estabelecer um canal de comunicação que vise
a melhoria da vida escolar das crianças atendidas. Nessas reuniões o Secretário e seus diretores ouvem as demandas e já as encaminham
para soluções, na medida de suas viabilidades.

Visitas às Escolas
Relação com a Defensoria do
Estado

Lançamento do Livro
da EPG Gianfranceso Guarnieri
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Foto: Yve de Oliveira - PMG/Secel

Já na primeira semana de Governo foi acordado com a Defensoria Pública que cumpriríamos

“Estar na escola” passou a ser rotina do
Secretário, diretores e funcionários da Secel,
que, no mínimo, uma vez por semana visitam
as escolas para verificarem as reais necessida| 15

des das crianças, bem como constatarem se suas
ações estão obtendo resultados na prática.

Valorização dos funcionários
pelo trabalho apresentado
incluindo profissionais de escolas
Na escolha para cargos de gerência a Secel procurou valorizar os trabalhos bem-sucedidos e
comprometidos de funcionários de carreira da
Rede Municipal de Ensino.
Essa ação, além de valorizar o trabalho de quem
já está na Rede, também garante que o olhar
para a Educação seja fidedigno das necessidades da ponta, da escola, das crianças.
A Secel entende que o funcionário da escola,
traz a experiência de sala de aula, e, com ela, as
necessidades que a ponta necessita. A distância
entre escolas e gabinete se torna menor, e as necessidades, melhor trabalhadas.
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Convênios e parcerias com
esferas (Federal e Estadual)

outras

Vários convênios foram firmados com Governo
Federal visando ampliação melhorias das ações
e metas traçadas pelo governo atual.
Alguns convênios foram retomados, uma vez
que seus andamentos estavam paralisados, e
representam importante avanço em atividades
concernentes à educação do Município. A Secel
não mede esforços para sanar os problemas que
vão surgindo para que os convênios sejam fortalecidos e reestabelecidos.
Houve também a retomada das conversas acerca de parcerias com Governo de Estado, fato
que já não ocorria há 12 anos.

Premiações e inovações
A Secel está com olhar voltado às diversas premiações que as áreas da Educação, Cultura e
Esportes possam trazer à cidade de Guarulhos.
O objetivo é divulgar a prática que já ocorre no
município através de ações e experiências bemsucedidas e muitas vezes não percebidas. A
ação visa valorizar a prática, incentivar inovações e reconhecer profissionais da nossa rede,
tornando-os “parte do processo”.
É a primeira vez também que a Secretaria busca inovações e experiências bem sucedidas pelo
mundo, visando aperfeiçoar nossa rede.

Avocar poderes aos
Departamentos
No intuito de fornecer maior autonomia aos departamentos acerca da execução de ações pertinentes a cada área, e objetivando um foco

maior do Gabinete da Secel ao monitoramento dessas ações e aplicação de políticas públicas para o município, a Secretaria avocou poderes de diversas divisões aos Departamentos,
antes com gerenciamento e execução centralizados diretamente no Gabinete. Como exemplo citamos o CEMEAD, que hoje está no
Departamento de Orientações Educacionais e
Pedagógicas e a Prestação de Contas do Prorede
no Departamento de Execução Orçamentária da
Educação, dentre outros.

Criação de um canal direto com
Gabinete – e-mail próprio
A Secel disponibilizou um canal direto para
que as escolas tenham contato com o Gabinete.
A ação visa agilizar a comunicação entre a
Secretaria e as Escolas, bem como disponibilizar um meio direto de comunicação com o
Gabinete, disponível para aperfeiçoar os proble| 17

mas observados e acolher as diversas sugestões
que a rede apresenta.

Representantes da Cultura e do
Esporte no Gabinete
Hoje a Secel conta em seu gabinete com representantes diretos das pastas da Cultura e do
Esportes.
A ação tem como objetivo aproximar as duas pastas às políticas públicas aplicadas na cidade como
um todo, bem como, fazer a junção das atividades dessas áreas com a Educação, aproximando e
articulando as ações entre as três pastas.

GCM – Projeto Guard
A Secel criou uma estrutura para a Guarda Civil
Municipal dentro da Secretaria visando melhoria
na qualidade da segurança nas escolas municipais.
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A Inteligência da GCM que atuará na Secretaria
será responsável tanto em atender demandas pontuais provenientes das escolas municipais, quanto
em gerenciar as diversas necessidades das Escolas
relacionadas às suas rotinas, propondo ações e
monitoramentos necessários ao atendimento.
Com isso, a Secel pretende prover maior segurança às Unidades Escolares da Rede e consequentemente aos nossos alunos, além de agilizar
atendimentos através de um canal direto com a
guarda, ação nunca antes observada na rede.

Relação com outras secretarias
O trabalho proposto pelo novo governo se caracteriza por ser uma ação em bloco, onde todas as pastas se unem para que as metas sejam
cumpridas de uma maneira geral. A parceria
entre todas as áreas evolui em prol do sucesso
de todas as áreas, cada qual com suas demandas
e especificidades.

Universidades
A Secel promoveu reuniões com todas as universidades de Guarulhos para que juntos possam pensar na educação da cidade. A ação visa
aproximar as instituições de ensino em todas as
suas esferas, efetivando projetos, compartilhando informações e otimizando a educação do
município como um todo.
Parcerias diversas
No intuito de ampliar parcerias e aperfeiçoar os
serviços oferecidos ao município, a Secel já recebeu
representantes de várias entidades como Conseg,
OAB, Conselho Tutelar, Rotary, entre outros.
Ações regularizadoras e/ou
emergenciais
A Secel no esforço para regularização da situação deixada pelo governo anterior, e visando

o não prejuízo de profissionais e parceiros da
rede, efetivou diversas ações, apoiadas pelas demais pastas do governo Central, algumas em
caráter emergencial:
• Regularização de débitos das instituições
parceiras – (Entidades Conveniadas) referentes ao repasse da 4ª Parcela do exercício de 2016 que era devida às entidades
conveniadas desde outubro de 2016, porém, foi paga em 27 de janeiro de 2017;
• Pagamento referente 1ª parcela foi realizada na data correta;
• Pagamento de 1/3 de férias e pecúnia dos
funcionários realizado com êxito, uma
vez que estava atrasado;
• Gratificação de Mérito dos Profissionais
da Educação paga em 31/03;
• Hoje a Secretaria conta com a presença de
um procurador visando agilidade dos trâmites burocráticos da SECEL.
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Encontro com Universidades
Foto: Carla Maio PMG/Secel

Atribuição de Professores
Eventuais - Secel
Foto: Yve de Oliveira - PMG/Secel

COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA
A Divisão Técnica de Publicações Educacionais
da SECEL foi integrada à Secretaria de
Comunicação o que ampliou a autonomia da
equipe nas coberturas jornalísticas e produção de peças publicitárias. Além disso, a parceria com os jornalistas, fotógrafos e assessores de imprensa da SECOM vem possibilitando uma repercussão ainda maior dos releases
e reportagens.
Deixando de realizar o envio semanal do
Boletim Eletrônico Acontece na Rede e como
forma de dinamizar o acesso à informação
com notícias e divulgação das ações e eventos,
nesses 100 dias foram contabilizados mais de
200 releases e reportagens, material produzido diariamente e em tempo real para o Portal
da Prefeitura e página oficial do Facebook sobre as ações, eventos e projetos desenvolvidos
na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer.
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Como principal ferramenta de arquivo, o
Clipping, material que contempla todo conteúdo veiculado nas diversas mídias (jornais, revistas, emissoras de TV e rádio e sites de internet) está mais objetivo e obtém em tempo real
a repercussão positiva ou negativa de todas as
ações da SECEL veiculadas nesses suportes.
No campo da Assessoria de Imprensa está
sendo realizado um acompanhamento cada
vez mais próximo dos Secretários, Diretores e
Gerências, orientando, acompanhando e assessorando diretamente o Gabinete da Secretaria
no monitoramento das relações de comunicação interna e externa, bem como respondendo
oficialmente os questionamentos da imprensa
por meio de e-mail oficial.

Criação

Vídeos e Lives

A House é responsável pela criação de projetos
gráficos, diagramação, identidade visual, campanhas, impressos, entre outros para ações e
eventos relacionados à SECEL. Acompanhando
o novo modelo de gestão, a maioria das peças
está sendo veiculada em suporte digital, uma
forma mais economica e ágil.

Foram produzidos, em parceria com a SECOM,
8 vídeos-reportagens e entradas ao vivo no
Facebook da Prefeitura.
Todos os vídeos podem ser acessados na página
oficial da Prefeitura no Facebook.
Confira os destaques:

É responsável também, juntamente com a
equipe do Departamento de Planejamento e
Informática na Educação (DPIE), pelo desenvolvimento de hotsites e sites de eventos específicos e pela organização e manutenção da página da Educação no portal da Prefeitura.
Está em desenvolvimento o Portal Acontece na
Rede, que será a principal ferramenta de comunicação interna e externa, centralizando todas
as ações no mesmo espaço e facilitando, assim, o
diálogo com os servidores, escolas e munícipes.

Copa São Paulo de Futebol Júnior
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CENTRAL DE ATENDIMENTO
A Central de Atendimento foi otimizada visando melhorar o fluxo de pessoas que perpassam
diariamente entre os vários departamentos da
Secel, em busca de atendimentos diversos.
Ampliação e melhora nos atendimentos
Período de Acolhimento nas Escola

Carnaval

No primeiro trimestre de 2017, já temos contabilizado o atendimento de mais de 9.000 pessoas
abordando assuntos diversos. Comparando os
números com o último trimestre de 2016, onde
atendemos 6.807, tivemos um aumento significativo de mais de 1.200 atendimentos.
Atendimentos

Serginho visita Nosso Clube
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GiGGA Acrobática

Verificamos algumas falhas e agilizamos os
atendimentos com algumas ações simples, porém, importantes:
• Instalação de mais uma impressora no
local, melhorando o fluxo interno dos
funcionários;
• Instalação de senha preferencial contemplando Diretores de Escolas Próprias e
Conveniadas, pois, entendemos que a
presença desses profissionais fora de sua
unidade de trabalho pode ser prejudicial
aos alunos e escolas de uma forma geral;

Jan/fev/mar de 2017

Out/nov/dez de 2016

Vagas/Transferência de alunos

3.532

610

Entrega de documentos

2.915

2.363

Assuntos diversos

3.502

3.834

TOTAL

9.949

6.807
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• Atendimento diferenciado àquelas mães
que retornam à Secretaria para receberem as respostas das solicitações realizadas. Hoje, elas já não precisam pegar senhas novamente e aguardarem em filas
para atendimento, como era feito antigamente, mas são orientadas diretamente
pelos funcionários, obtendo com agilidade o retorno da solicitação.

que a entrega desses documentos fosse de fato
disponibilizada a estes servidores. Em 90 dias
já localizamos, contatamos e entregamos mais
de 800 documentos, através das diretoras das
Unidades Escolares. A previsão de término da
ação é julho de 2017.

• Emissão de relatórios mensais mensurando atendimentos por funcionários, o
que permitiu verificar as falhas existentes para corrigí-las visando à qualidade
do atendimento.

A Divisão de expediente da Secel é responsável pelo recebimento, envio, controle e monitoramento de todos os documentos recebidos de
órgãos externos bem como todos os documentos enviados à eles.

Entrega de Certificados
Haviam no setor mais de 3.000 certificados de
funcionários da Rede Municipal. Houve necessidade de uma mobilização da equipe para
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EXPEDIENTE

Considerando que o número de funcionários também foi reduzido de 5 para 3 pessoas,
é importante ressaltar que o volume e qualidade dos serviços prestados continuam com
excelência.

Como principais movimentações destes 3 primeiros meses (jan, fev e mar) temos a destacar:
Documentos

Recebidos

Expedidos

Defensoria Pública

244

83

Conselho Tutelar

185

Escolas Particulares e empresas

137

Poder Legislativo

09

Ofícios

Processos Administrativos
Memorandos

3.146
1.299

Comparando esses números com os 3 últimos meses de 2016 (out, nov e dez), destacamos que relacionado aos Processos Administrativos, foram expedidos 1.945.
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Departamento de
Ensino Escolar
PROFESSORES E COZINHEIROS QUE
RETORNARAM PARA AS ESCOLAS

REDUÇÃO DE GASTOS COM HORAS
EXTRAS E PROFESSORES EVENTUAIS

Observando que o quadro de funcionários da
Secretaria de Educação estava com um déficit
considerável, uma vez que havia muitos funcionários de Escolas desempenhando outras
funções tanto em áreas administrativas desta Secretaria quanto cedidos a outros órgãos,
a nova gestão realocou estes funcionários novamente nas suas sedes, suprindo em grande
parte a demanda existente, inclusive, economizando um valor considerável em horas extras
que obrigatoriamente eram pagas a fim de não
prejudicar os alunos da rede.

Com a ação descrita acima, de realocação dos
profissionais da Educação em suas referentes
sedes, houve uma economia significativa relacionada a horas extras pagas aos docentes.

Os retornos dos profissionais observados nesses três primeiros meses de governo foram:

Comparando os últimos meses letivos de 2016
com os primeiros de 2017, observamos os seguintes valores desembolsados pela Secretaria
para pagamento de horas extras:
• Out/16: R$ 612.199,78
• Nov/16: R$ 480.320,77
• Fev/17: R$ 256.346,04

• Professores: 146
• Cozinheiros: 107

1º dia de aula na
EPG Tia Nastácia
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Foto: Eduardo Calabria - PMG/Secel

• Outras funções: 17 (dentre as principais
Agente Escolar e Assistente de Gestão Escolar)
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VAGAS/ALUNOS NOVOS
MATRICULADOS NA REDE A PARTIR DE
05/01/2017
Considerando a demanda existente no município acerca de alunos em idade de creche, e,
ainda considerando o interesse e a matrícula de alunos novos na nossa Rede Municipal
de Ensino, podemos observar os seguintes
números relacionados a alunos novos entre a
Rede Própria e Rede Conveniada (data base
06/03/2017):
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Modalidade

Alunos

Especial

64

Creche

2.308

Pré-escola

2.771

Fundamental

4.194

EJA

1.900

TOTAL

11.237

CONTRATAÇÃO DE EVENTUAIS
Referente às demandas da Rede Municipal de
Ensino, relacionadas ao déficit de profissionais
na Rede de Ensino, a Secel fez um chamamento de professores eventuais para regularização
da situação das escolas relacionadas ao módulo de Professores de Ensino Básico.
Em janeiro, foram chamados 400 eventuais e
dia 24/03, mais 200.
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GRATIFICAÇÃO DE MÉRITO
A Prefeitura de Guarulhos realizou o pagamento da Gratificação de Mérito aos servidores
da Educação em 31 de março. O anúncio já havia sido feito pelo prefeito Guti e pelo vice-prefeito e secretário de Educação Cultura Esporte
e Lazer, Alexandre Zeitune.
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O pagamento da Gratificação de Mérito, referente ao exercício 2016, beneficia cerca de 6 mil
servidores, garantindo assim um direito conquistado pelos educadores e defendido por
Guti, quando vereador, durante greve da categoria, em julho do ano passado.
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PERÍODO INTEGRAL ESTENDIDO PARA
370 CRIANÇAS QUE PRECISAVAM
DESTE ATENDIMENTO
Visando melhor atendimento as crianças, foi
disponibilizada a extensão do período de aulas
para 377 crianças.

PARCERIA COM ENTIDADES
CONVENIADAS (INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS)
No intuito de fortalecer as relações entre a
Prefeitura e as entidades conveniadas, a Secel
tomou uma série de providências:
Formação das Entidades Parceiras:
• 1º Curso de Formação de Prestação de
Contas de Convênio do 3º Setor ministrado pelo Diretor do Departamento de
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Controle da Execução Orçamentária da
Educação Sr. Evandro Esteter, a todas as
entidades parceiras, realizado nos dias
26 e 27 de janeiro de 2017;
• Curso de Repasses Públicos ao 3º Setor
ministrado pela Dra. Deize Lins Rifahi
instrutora do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, aberto a todos os
servidores públicos e entidades parceiras, realizado no dia 09 de março de 2017
no Teatro Adamastor;
• Curso de Licitações e Contratos ministrado pelo instrutor Dr. Dyllan Leandro
Chistofaro do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, aberto a todos os
servidores públicos e entidades parceiras, realizado no dia 09 de março de 2017
no Teatro Adamastor.

Edital para Credenciamento de Entidade
Parceiras
Abertura do Edital para Credenciamento
e Seleção das Organizações da Sociedade
Civil que pretendem firmar parcerias com a
Secretaria de Educação a partir de julho de
2017, visando o atendimento da Educação
Infantil/ Creche e Educação Especial, com total
transparência. Publicação prevista para o dia
31 de março de 2017 e recebimento dos documentos das entidades previsto para os dias 10,
11 e 12 de abril de 2017.

Contingenciamento de despesas para
ampliação do atendimento na Educação
Infantil/Creche:
As economias conseguidas por meio do contingenciamento permitirá o aumento do atendimento da Rede Municipal de Ensino em mais

8.500 (oito mil e quinhentas vagas), o que possibilitará o atendimento das crianças que hoje
se encontram em lista de espera.

Efetiva Integração das Entidades Parceiras à
Rede Municipal de Ensino:
Inclusão das Entidades Parceiras nas reuniões
realizadas entre a Administração e as Escolas
Municipais, com ampla divulgação das ações
de governo para atendimento e tratamento
igualitário aos educandos.

Transparência Administrativa:
• Divulgação no site da Secretaria de
Educação de todos os Termos de
Colaboração firmados com o 3º Setor;
• Divulgação no site da Secretaria de
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Educação de todos os Planos de Trabalho
das Entidades Parceiras;
• Disponibilização no site da Secretaria
de Educação dos Manuais dos Termos
de Colaboração e Orientações para
Prestação de Contas.

INSTITUTO SÃO JUDAS E NOVA PRANA
As Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer e Saúde atendiam até 31 de dezembro de
2016, 27 crianças, adolescentes e adultos com
deficiências em instituições privadas.
Entretanto, os alunos somente foram matriculados nestas instituições porque a Rede
Municipal não possuía em escola própria ou
conveniada, uma sala especializada.
Fato este que não mais perdura, uma vez que
o Município, em fevereiro de 2017, considerando a demanda e as diversas sentenças judiciais e o novo olhar que a Rede Municipal de
Ensino tem acerca da inclusão, providenciou a
abertura de duas salas especiais, nas EPGs Tia
Nastácia e Herbert de Souza.
Elas dispõem de profissionais concursados
para fazer atendimento especializado, como:
psicólogo escolar, terapeuta ocupacional, fo-
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noaudiólogo, professora de educação especial, além de fisioterapeuta e médico clínico, ou
seja, a abertura das classes especiais possibilitaram que a municipalidade absorva estes alunos matriculados fora da rede pública de ensino e garanta atendimento semelhante.
Com isso, economizamos mais de 1 milhão
de reais, que eram pagos aos contratos antes
vigentes.
Assim, as economias conseguidas por meio
do contingenciamento potencializará o atendimento não somente das vinte e sete crianças, como também, das aproximadamente 1300
crianças com deficiência que atualmente estudam nas escolas da Prefeitura de Guarulhos,
ampliando esse atendimento a todos os alunos
que o necessitam.
Além disso, mostra o olhar diferenciado que a
Rede passa a ter acerca desses alunos.
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Creches
No início do ano, a rede contava com 34 Instituições compostas por 56 unidades, assinaram
um termo de emergência com vigência.
Foram disponibilizadas 11.500 vagas. Destas,
foram matriculados cerca de 10.500 crianças
de 0 a 3 anos.
Situação atual:
Credenciadas: 53 Instituições. 84 unidades
Disponibilizadas 20. 000 vagas
Em andamento: 33 instituições num total de
11.800 vagas estão com documentação já no
DCI para seguir com firmação do convênio.
13 instituições em processo de entrega de documentação. 4050 vagas.

EPG Tizuco Sakamoto
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Foto: Maurício Burim
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Departamento de Alimentação e
Suprimentos da Educação
UNIFORME ESCOLAR
A entrega dos uniformes na Rede Municipal
de Ensino, tem por objetivo proporcionar a
boa apresentação dos alunos e dos professores
da rede escolar, ação importante que elimina
as diferenças sociais entre o público da escola,
agregando o desenvolvimento psicossocial entre alunos e professores, e mantendo a identificação rápida em quaisquer situações sociais.
O Programa prevê a padronização das especificações do uniforme escolar do aluno e do

professor, indicada pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, com
base nos elementos dimensionais prescritos
nos regulamentos e normas técnicas brasileiras
(ABNT, INMETRO e outras).
Foram contemplados, até o presente, 4.726 alunos do ensino infantil e fundamental (creche
e escola), 224 professores e 256 jovens e adultos do EJA, até o presente totalizando 8 (oito)
estabelecimentos, conforme detalhamento da
quantidade de kits distribuídos abaixo.

DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE KIT MATERIAL ESCOLAR – 2017
(1ºs 100 DIAS)
CRECHE / INFANTIL /
FUNDAMENTAL
(kit completo / mochila)

Uniforme Escolar
Foto: Fabio Nunes Teixeira - PMG
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4.470

EJA

PROFESSOR

(2 camisetas)

(kit completo)

256

224
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A entrega dos kits iniciou em 21/03 e a previsão é de
que até dia 30/04 serão distribuídos 100% dos kits.

PROGRAMA LEITE EM CASA
A Secel realizou a entrega do primeiro lote do
Programa Leite em Casa para cerca de 109 mil
alunos da Rede Municipal, compostas por 141
unidades escolares. No total, a cada dois meses, a Secretaria distribui mais de 218 toneladas
do produto.
Dessa forma, esse importante complemento
alimentar de 200ml/dia, ajudam no desenvolvimento das crianças por meio de seus nutrientes necessários.
Ações:
• Alunos acima de 1 ano: entrega de 2
kg de leite em pó integral vitaminado,
bimestralmente;
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• Alunos menores de 12 meses: entrega de
2 kg de fórmula infantil de seguimento,
bimestralmente
• Alunos com intolerância à lactose: entrega de 2,1 kg de alimento a base de soja,
bimestralmente.

Indicadores da ação:
• Entregues 218 toneladas de leite;
• Atendidos 108.836 alunos;
• Foi realizada uma entrega em 2017 e a
próxima entrega será em Abril, referente
ao 2º bimestre (março/abril);
• Economia de mais de 11,5 milhões de reais
com rescisão do contrato anterior.

MATERIAL ESCOLAR
A entrega do material escolar para a rede
Municipal de Ensino tem por objetivo contribuir para ampliar a eficácia do processo ensino-aprendizagem, promover a inclusão social
dos alunos de baixo poder aquisitivo e reduzir
as taxas de evasão escolar.
É a padronização das especificações do material
escolar, indicada pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, com

base nos elementos dimensionais prescritos
nos regulamentos e normas técnicas brasileiras
(ABNT, INMETRO e outras).
Foram contemplados os alunos da rede escolar municipal, sendo entregues 88.930 alunos
de escolas municipais e entidades conveniadas, conforme detalhamento da quantidade de
kits abaixo.

DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE KIT MATERIAL ESCOLAR – 2017
(1ºs 100 DIAS)
ENSINO INFANTIL
(1º a 3º ANOS)

ENSINO FUNDAMENTAL
(4º e 5º ANOS)

JOVENS E ADULTOS
(EJA)

64.779

21.333

2.818
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Foram entregues todos os kits de Ensino
Infantil e Educação Fundamental (100%) antes
do início das aulas, coisa que nos anos anteriores não aconteceu.

• Ações de Educação
Nutricional;

Alimentar

e

• Formação de cozinheiras prevista para
Julho/2017 – aproximadamente 820 cozinheiras (Rede Própria e Conveniada).

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
O programa visa o atendimento dos alunos
através do fornecimento de refeições balanceadas, elaboradas preferencialmente com gêneros alimentícios in natura.

Material Escolar
Foto: Márcio Lino - PMG
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• O atendimento é realizado para aproximadamente 116.000 alunos;
• Número de refeições servidas: aproximadamente 212.000 refeições/dia;

Ações:
• Oferta de
Escolares;

Indicadores da ação:

refeições

nas

Unidades

• Atendimento nutricional aos alunos com
necessidade alimentares especiais, com o
objetivo de adequar a alimentação oferecida na Unidade Escolar;

• Até abril/17 cerca de 12 milhões de refeições serão servidas.

Para que o programa seja realizado com êxito,
pensando nos valores nutricionais de cada in| 45

Departamento de Planejamento
e Informática na Educação
grediente visando a qualidade da alimentação
do educando para uma melhora na qualidade
de vida, contamos com 11 nutricionistas divididas da seguinte forma:
• 5 para atendimento nutricional;
• 2 para educação nutricional;
• 3 para visitas técnicas;
• 1 respondendo pela gerência.

Em 2016, tínhamos o seguinte cenário: número de nutricionistas: 8 nutricionistas para atendimento nutricional e visitas e 3 nutricionistas
em cargo de gerência.
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MIGRAÇÃO DOS DADOS DA SITUAÇÃO
DO ALUNO AO MEC (MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO)
A migração da situação dos 120 mil alunos
(Registro 90) do Censo Escolar 2016 para o
MEC/INEP foi realizado dentro do prazo estipulado, 17/03/2017, através de um novo processo de migração dos dados desenvolvido internamente pela equipe do DPIE.
O Registro 90 é muito importante, pois por
meio dele garantimos o retorno de verbas
Federais como o FUNDEB, FNDE e também o
cálculo do IDEB (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica). Guarulhos é a única cidade não capital do país a realizar essa migração
de forma automatizada.

SITE BRINCAR (SEMANA MUNDIAL
DO BRINCAR)
Como o Brincar é uma linguagem que faz parte do desenvolvimento humano integral e um
direito do indivíduo em todos os tempos de
vida, a equipe do DPIE desenvolveu o site do
Brincar. A ferramenta fomentará a discussão a
respeito do brincar, o aprofundamento dos saberes e a troca de experiências dos parceiros e
munícipes e dos educadores, alunos e comunidade escolar, bem como os eventos relacionados ao assunto.
O site contém vídeos, artigos e publicações, galeria de fotos, notícias e mural de recados. Além
de informações sobre a Semana Mundial do
Brincar que ocorre de 21 a 28 de maio de 2017.
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MONITORAMENTO DE CÂMERAS NAS
ESCOLAS (PARCERIA COM A GCM)
Em parceria com a GCM, a equipe do DPIE
vistoriou algumas escolas que possuem equipamentos em funcionamento para iniciar o
Projeto que envolve três ações coordenadas:
• Integração
com
a
Central
de
Monitoramento da GCM: com acesso às
imagens das câmeras das escolas, a GCM
poderá realizar um patrulhamento mais
inteligente da escolas e responder com
maior agilidade em caso de ocorrências;
• Georreferenciamento das escolas que
possuem câmeras: Através do sistema
ITEG, será disponibilizado um mapa
com a localização das escolas que possuem câmeras em funcionamento. Ao clicar sobre o ponto no mapa será possível
visualizar o link que dá acesso às imagens, inclusive pelo celular.
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• Disponibilização das imagens via celular: a equipe do DPIE, em parceria com a
GCM, tem analisado a melhor forma de
disponibilizar as imagens para dispositivos móveis, como celulares e smartphones, onerando a rede e o link de internet
da secretaria o mínimo possível.
Um piloto será realizado em três escolas:
Mauro Roldão Neto, Rachel de Queiróz e CEU
Presidente Dutra. Como foram adquiridos
através do Prorede, os equipamentos não possuem padronização. Por esta razão, as equipes
do DPIE e GCM elaboraram juntas duas especificações técnicas para as escolas que ainda não possuem, mas pretendem adquirir os
equipamentos.
Atualmente, 101
equipamentos.

escolas

possuem

os
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escola mais próxima de sua residência para solicitação ou direcionamento para a escola mais
próxima onde houver vaga em sua série.
Através do sistema será possível a correção de
divergências entre os alunos que realmente
têm o direito legal da utilização do transporte (distância casa - escola maior que 2 km), daqueles que também são atendidos por outras
razões, além da distância legal permitida.

GESTÃO GEORREFERENCIADA DO
TRANSPORTE ESCOLAR
Tendo como premissa a ampliação da oferta
com otimização dos recursos do Transporte
Escolar Gratuito, além da obtenção de informações quantitativas e qualitativas em tempo real
dos alunos que fazem uso ou dele necessitam,
está em desenvolvimento um sistema georreferenciado capaz de, a partir da solicitação da
matricula do aluno na rede, identificar qual a
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Guarulhos já atende um número maior do
que o previsto em lei. Se somente atendesse
a demanda legal, o município teria cerca de 6
mil alunos atendidos pelo Transporte Escolar
Gratuito. No entanto, atualmente, atende cerca
de 11 mil alunos.
Com o apoio do sistema será possível estudar e
ampliar ainda mais o atendimento de forma inteligente, otimizando a estrutura existente.

RONDA INTELIGENTE
(PARCERIA GCM)

DEVOLUÇÃO DE COMPUTADORES
LOCADOS

A equipe do DPIE capacitará a equipe da GCM
para uso do software de inteligência geográfica
QGIS. O objetivo é que a GCM, através do uso
de recursos de geoprocessamento, aloque os
recursos de maneira a aproveitá-los com mais
eficiência promovendo a redução de deslocamentos desnecessários e de custos com combustível e manutenção.

A equipe do DPIE, colaborando com os esforços
da Nova Gestão para otimização dos recursos
públicos, promoveu a devolução de computadores locados e a sua substituição por próprios
nos laboratórios das escolas, sede e Adamastor.

Além da capacitação no sistema de inteligência geográfica QGIS, a equipe do DPIE adaptará e customizará a ferramenta SGO (atualmente usada pela Secretaria de Governo) para que
a GCM possa utilizá-lo como sistema de gestão
de atendimentos de ocorrências.

Em fevereiro, 233 computadores locados foram devolvidos ao fornecedor resultando em
uma economia mensal de R$ 35.649,00 para a
Municipalidade.
Em março, 67 computadores locados
(Laboratórios SE e Adamastor) foram devolvidos ao fornecedor resultando em uma economia de R$ 10.251,00 para a Municipalidade.
Em abril, serão devolvidos 647 computadores em uso nos laboratórios de informática das
escolas, resultando em uma economia de R$
98.991,00.
| 51

Desta forma foi possível otimizar custos sem
prejuízo das escolas e dos profissionais e educadores que fazem uso dos equipamentos.

DEVOLUÇÃO DE NOTEBOOKS LOCADOS
A equipe do DPIE também promoveu a devolução de 5.290 notebooks locados. Durante
o mês de fevereiro, no auditório da SECEL, a
equipe atendeu e orientou os professores no
processo de devolução. Do total de equipamentos devolvidos tivemos:
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SERVICE DESK
Visando o aprimoramento e melhoria no atendimento das escolas municipais, o DPIE está
reestruturando sua equipe de atendimento no
modelo de Service Desk permitindo o escalonamento e acompanhamento do atendimento,
do início até a sua resolução, garantindo maior
eficiência ao mesmo.

Principais atividades:

à

entregues

• Orientar os usuário na utilização dos
serviços;

49 equipamentos em estoque para
devolução.

• Tentar restaurar de forma rápida em caso
de incidente informado o cliente o status
de suas requisições;

5.030 equipamentos
empresa;

•

211
equipamentos
danificados;

•

devolvidos

• Encerrar os incidentes após notificação e
aprovação do cliente.

Principais benefícios:
• Detectar e registrar todos os incidentes
e solicitações de serviço recebidos por
usuários;

•

• Escalar para o segundo nível de suporte
em caso de insucesso na resolução do incidente de cumprimento do acordo de nível de serviços (ANS);

• Contato com o departamento de tecnologia: Facilidade no contato por meio da
central de serviços, que passa a ser o ponto único de contato;
• Satisfação do cliente: Melhoria na satisfação do cliente e qualidade dos serviços
prestados;
• Aumento da produtividade: Maior produtividade da equipe de segundo nível,

pois não será interrompida com requisições de usuários;
• Indicadores: Com todos os incidentes registrados, fica mais fácil o desenvolvimento de métricas para outros
departamento.
A ação tem como principais objetivos solucionar sempre que possível os incidentes de forma
rápida, conhecer todos os serviços prestados e
com eles podem interferir no negócio para fornecer suporte com qualidade, monitorar todos
os incidentes, comunicar aos usuários a ocorrência de mudanças, aumentar a satisfação do
usuário, procurando resolver os incidentes de
forma rápida e com qualidade.
O atendimento ocorre em dois níveis. No primeiro nível, a equipe atende e soluciona as ocorrências de menor complexidade. As mais complexas
são direcionadas para as divisões técnicas responsáveis agilizando a resolução das mesmas.
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MIGRAÇÃO DOS DADOS DOS ALUNOS
PARA PRODESP – GOVERNO ESTADUAL
Para atender ao Decreto Estadual nº 40.290/1995,
que institui o Cadastramento Geral de Alunos
no sistema GDAE, como sistema principal para
dados oficiais e consultas do Estado de SP.
Alunos migrados: 110.000.

memorando ou outros documentos, economizando papel, tempo, e, desta forma, agilizando
o atendimento. Além disso, o sistema possibilita
que o gestor da área consiga ter um panorama
geral e atualizado de como estão os atendimentos às escolas, as demandas mais solicitadas, e
seus devidos encaminhamentos, visando melhor aplicação de políticas públicas na ação.
As etapas do desenvolvimento do sistema
foram:

MELHORIAS NO SISTEMA GESTÃO DE
INFRAESTRUTURA – O.S. ONLINE

• Ajuste de
existentes;

Reativação do módulo DMPE

• Mudança das regras de finalização das
Ordens (Agora o Departamento também
pode finalizar);

Visando otimização dos atendimentos realizados pelo DMPE para as escolas municipais, a
saber manutenção de próprios da Educação, o
DPIE reativou o sistema OS online – módulo
DMPE. Com isso, as escolas estão possibilitadas
a abrir um chamado online, diretamente com o
departamento, não sendo necessário o envio de
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algumas

funcionalidades

• Acrescentamos a opção de impressão das
ordens, já com formatação necessária;
• Acrescentamos algumas outras categorias demandadas.

SISTEMA GESTÃO DE PARCERIAS
Entrega do Módulo: Celebração da Parceria
O desenvolvimento desse sistema tem como
principal finalidade otimizar a comunicação
entre Departamentos e Entidades Conveniadas,
reduzindo o trabalho e tempo gastos na tramitação dos documentos necessários para o estabelecimento das Parcerias com a Secel, aprimorando, assim, o processo de movimentação e
melhorando a utilização dos recursos.
A entrega deste módulo possibilitará controle
maior na Gestão da Parceria vigente. Parte do sistema Gestão de Parcerias que será utilizado pelo
DEE e entidades parceiras para lançamento das
informações pertinentes à celebração da Parceria.
Futuramente será incorporado o módulo de
prestação de contas.
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Departamento de Orientações
Educacionais e Pedagógicas
FUNDAÇÃO LEMANN
Preocupados e buscando a transformação da
aprendizagem com resultados reais a SECEL
participou de um rigoroso processo de seleção em que participaram 70 redes de ensino
do Brasil, tanto municipais quanto estaduais,
ficando entre as seis finalistas e contempladas numa parceria, gratuita, com a Fundação
Lemann. Por meio desta parceria a Rede
Municipal receberá uma formação focada na
Gestão para Aprendizagem.

Fundação Lemann
Foto: Yve de Oliveira - PMG/Secel
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•

Processo de seleção;

•

Formação;

•

Diagnóstico da rede;

•

Elaboração dos convites às escolas;

•

Confirmação de 63 escolas que terão a
formação.

PLANO DE GOVERNO E EIXO
EDUCAÇÃO
Entendendo a necessidade do conhecimento
e com o intuito de esclarecer e compreender o
plano governamental da nova gestão, foi, em
reunião, apresentado a todo o departamento e
solicitado o estudo do mesmo para nortearmonos nos próximos afazeres.

NOVO MODELO DE ATENDIMENTO
TELEFÔNICO E PRESENCIAL
Com o objetivo de transformar o atendimento
ao público, internamente e externamente (escolas, famílias, servidores e outros), desenvolvemos uma prática e modelo primando o acolhimento, educação, agilidade e compromisso.
• Elaboração;
• Apresentação em reunião;
• Demonstração prática.
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NOVO ORGANOGRAMA E
INFRAESTRUTURA

PLANEJAMENTO DAS FORMAÇÕES E
CURSOS

PEÇA TEATRAL “O
DAS DESCOBERTAS”

Para melhorar o relacionamento entre as
áreas e aproveitamento do espaço físico no
Departamento foi avocada a divisão CEMEAD
ao DOEP que antes estava ligada ao Gabinete.

DEFENSORIA PÚBLICA

Compreendendo a importância da participação das escolas na promoção de cursos e formações que de fato trouxeram e tragam significância no fazer pedagógico, elaboramos um
questionário e enviamos no início do ano para
toda a Rede: elaboração, envio, recepção, tabulação e devolutiva.

Obedecendo a TAC (Termo de Ajuste de
Conduta) foram realizadas avaliações multidisciplinares, em 11 atendimentos.

Por intermédio da empresa OAK Educação e
produções que atua com professores universitários aposentados, e que nos procurou oferecendo
a peça e a formação para os coordenadores; tendo por objetivo um trabalho interdisciplinar que
envolve o lúdico e o trabalho em grupo e transforma o fazer do professor de dono do saber para
facilitador do aprendizado; sendo a peça um disparador do trabalho ou a culminância.

PROJETO “TURISMO DO SABER”

•

1600 crianças contempladas;

•

8 escolas com formação.

DOCUMENTOS REFERENCIAIS DA
EDUCAÇÃO

Por meio de uma parceria com a coordenadoria de Turismo da cidade de São Paulo, foi estabelecido um projeto com vistas a conhecer lugares e os pontos turísticos.

Assegurando o cumprimento de leis, foram
analisados vários projetos de lei e minutas de
decreto com o objetivo de criar salas especiais
e bilíngues.
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•

90 crianças contempladas.

FABULOSO

MUNDO

APOIO PEDAGÓGICO E PSICÓLOGICO
NA ESCOLA
Considerando a dinâmica e necessidade dos
alunos nas escolas e o número de profissio-

nais (psicólogos e pedagogos) disponíveis na
SECEL, elaboramos um plano de visita diária
nas escolas e conveniadas, com a intenção de
contribuir no fazer pedagógico e no trabalho
realizado com as inclusões.
•

21 profissionais nas escolas (3 vezes por
semana)

PROJETO “ORELHINHA DO BEM”
Tendo a disposição na SECEL uma professora
com formação também em fonoaudiologia, foi
criado um projeto para a visitação as escolas
com o objetivo de orientar e informar os professores e coordenadores, na hora atividade,
a respeito de crianças com dificuldades auditivas. O projeto constitui-se em orientar para
diagnosticar problemas e métodos de trabalho
significativo com as crianças.
•

75 escolas visitadas e 01 capacitação.
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ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS
ESCOLAS E SECEL

• Educação no Trânsito pela CCR Nova
Dutra (Santa Isabel),

Fortalecendo o vínculo entre escolas e servidores que estão na secretaria, temos efetuado
atendimento sempre que solicitado nas dependências da SECEL, quando da não possibilidade de atendermos nas escolas.

• Cidades Sustentáveis;

Total de atendimentos: 21

de

ensino-

CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES

FORMAÇÃO DE GERÊNCIA TÉCNICA
Entendendo a necessidade de desenvolver algumas parcerias e apropriações técnicas, as divisões, por intermédio da gerência técnica, participaram de formações e encontros.
• Educação no Trânsito
Ecovias (Minas Gerais),

• A Ética no processo
-aprendizagem.

Sabendo da necessidade da escola sobre as saídas semanais do coordenador e a defasagem
de ações práticas para eles, transformamos o
modelo dos encontros. Sendo agora quinzenalmente e pelo período de apenas 4 horas.

pela Arteris

Formação com
Coordenadores
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Foto: Yve de Oliveira - PMG/Secel
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“MORANDO NO BRINCAR DAS
HISTÓRIAS”
Criação de um projeto junto com a Arte
Educadora Wânia Karolis, no intuito de sensibilizar o Educador para refletir sobre sua
prática pedagógica e sobre seu Ser Educador.
Através da ludicidade possibilita o educador ir
ao encontro do aluno com olhar sensível e poético, potencializado pelo trabalho do autoconhecimento, pelo dançar, cantar, contar e brincar com as histórias.
O projeto iniciou em 14/03 e tem acontecido dentro das escolas na hora-atividade com
agendamento prévio, no entanto, já possuímos
uma demanda alta de agendamento até agosto pela atuação da profissional que é de apenas
cinco horas.
• 130 educadores já participaram;

Contação de
Histórias
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Foto: Fabio Nunes Teixeira - PMG

• Registro e avaliação das devolutivas.
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REUNIÃO COM FACULDADES E
UNIVERSIDADES
Acreditando no trabalho em bloco, que redirecione a Educação de forma relevante contactamos instituições de ensino superior, e também
recebemo-nas para um diálogo que promova
parcerias em diferentes seguimentos dentro
das escolas.
• UNIFESP
• FACIG
• Instituto Federal de Guarulhos

EDITORAS E CONSULTORIAS
Compreendendo a nova proposta do fazer pedagógico temos recebido materiais e atendido
alguns profissionais a fim de analisar, coletar e
fechar proposta de cinco empresas para mostrar aos Diretores e Secretário, que apresentem
pedagogicamente material de ponta.
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• 20 empresas;
• Análise técnica do livro: “O SONHO DE
LU” – autor: Elton Soares de Oliveira.

EXPRESSO DA VISÃO - PROGRAMA
“MENINA DOS OLHOS”
O Programa contempla saúde visual do
Programa Saúde na Escola – PSE. Após triagem de acuidade visual realizada nas escolas,
os educandos que apresentarem necessidade de consulta oftalmológica são encaminhados à consulta a ser realizada no Expresso da
Visão, consultório móvel que fica instalado em
Escolas Polo. Realiza, no âmbito das escolas, a
promoção da saúde visual; Detectar, prevenir
e proporcionar saúde visual ao educando, contribuindo para o sucesso escolar, à medida que
reduz ou elimina elementos que dificultam o
processo de ensino-aprendizagem, evitando a
evasão escolar; Entre outros.

• 2016: 7.723 consultas / 5.372 óculos
prescritos.
• 2017: 12.000 consultas previstas (para
Rede Pública)
• As consultas foram iniciadas no dia
27/03/17 no Polo EPG Walter Efigênio,
Região Pimentas.

PROGRAMA NUTRIR NAS ESCOLAS
– NESTLÉ
É uma iniciativa da Fundação Nestlé Brasil para
a promoção de hábitos alimentares saudáveis e
atividade física para crianças em idade escolar.
O Nutrir promove formações de educadores
e os convida a realizar, em suas escolas, ações
de educação alimentar e nutricional e prática
de atividade física. O objetivo e disseminar
conhecimento para ajudar na promoção de
melhores hábitos alimentares e estimular
prática de atividade física.

•

2016: 11 escolas participantes

•

2017: 41 escolas participarão

CIL´S E BIBLIOTECA
Para melhor funcionamento e atendimento
tanto de alunos quanto da comunidade, foi elaborada proposta de reorganização e movimentação de profissionais.

PALESTRAS EDUCATIVAS – POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL
Tem o objetivo de sensibilizar os educandos sobre os cuidados no trânsito e prevenção de acidentes, através de policiais que ministram palestras nas escolas de EJA. 8 escolas visitadas.
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PROGRAMA PDE-ESCOLA
O PDE-Escola é um programa de apoio à gestão escolar baseado no planejamento participativo e destinado a auxiliar as escolas públicas
a melhorar a sua gestão. Para as escolas priorizadas pelo programa, o MEC repassa recursos
financeiros visando apoiar a execução de todo
ou de parte do seu planejamento.
O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDEEscola) auxilia a escola pública, pois se trata de
planejamento estratégico em que a escola investe em sua qualificação para oferecer mais
qualidade de ensino ao estudante, aumentando a aprendizagem escolar.
• Valores quantitativos: 13 escolas da
Prefeitura Municipal de Guarulhos
• Valores totais R$ 465.000,00
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FESTIVAL LITERÁRIO “LITERALMENTE
ISSO...”
Durante todo mês de abril realizaremos atividades culturais que conduzirão a literatura
para além das páginas dos livros. Nas escolas
públicas e bibliotecas municipais, CEUs, CILs,
praças, parques e diversos espaços públicos
oportunizarão através de diversas linguagens,
a todos educadores, educandos e comunidade
acesso à informação, reflexão, entretenimento e
muito aprendizado. O objetivo visa sensibilizar
o público quanto ao valor da leitura e escrita
de mundo com inúmeras pessoas envolvidas,
diversas atividades, movimentação e vida em
abundância por toda a cidade de Guarulhos.
•

Programação com 30 eventos na cidade e todas as escolas municipais
envolvidas.
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VISITAS À CIDADE MIRIM
As escolas vão até a Cidade Mirim visitar o espaço e participar da programação educativa
de trânsito, tendo por objetivo educar as crianças para que tenham um comportamento cordial, tranquilo, humanizado e amistoso como
pedestre. Respeitando as leis, seus deveres enquanto cidadãos. Resgatando os valores sociais, conscientes, críticos e responsáveis pela
segurança individual e coletiva.
• 117 visitas de escolas agendadas para o
1º Semestre

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO
DIDÁTICO – PNLD
A Secretaria Municipal de Educação faz a adesão ao programa do MEC para que os alunos
tenham acesso ao livro didático, livros de li68 |

teratura e dicionários auxiliando o processo
de alfabetização. O PNLD é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação), adquire e distribui livros para
todos os alunos de determinada etapa de ensino e repõe e complementa os livros reutilizáveis para outras etapas.
Ação no início deste ano: todas as escolas do município foram orientadas e realizaram o remanejamento de livros para atenderem suas demandas.

CURSOS
Os cursos são oferecidos para educadores, que
realizam inscrição pelo portal da Educação e
recebem certificação pela Prefeitura. Tais certificados são utilizados para evolução funcional.
Este ano, os cursos foram oferecidos por parceiros da Educação, também com o objetivo de
formação permanente para os professores.

• Braille: 8 participantes;

• 2016: 3.573 no ano;

• Ecoviver: 22 participantes;

• 2017: 4.104 no primeiro semestre.

• História e Cultura
participantes.

Indígenas:

32

ENTIDADES CONVENIADAS – CRECHE
Durante o primeiro trimestre foi realizada uma
força tarefa para finalização de PPP (Projeto
Político- Pedagógico) que se arrastava há 2
anos para sua efetivação dentro de 55 unidades conveniadas. Até a data de 15/03/17 todas
as unidades encaminharam seus PPP’s.

CONTRATO MAIS DIFERENÇA
A ONG Mais Diferença trabalhava com o atendimento de 38 crianças nos polos com aula de
Libras para algumas salas, alunos e comunidade. Por existir um contrato com outros tantos
afazeres foram feitas reuniões e negociações
para diminuição de valores a partir da redução
da prestação de serviços.
• R$ 600.000,00

CEMEAD – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Curso de formação permanente e garantia de
formação em serviço, apresenta 12 eixos de discussão para estudo do professor e melhora na
qualidade da aprendizagem dos alunos.
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semana mundial do

V SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR
(DE 21 a 28/05)

2017

O DOEP é responsável por organizar o evento dentro das escolas e também no município,
através de convite aos parceiros da cidade que
juntos a SECEL fazem uma programação de
atividades para a Semana. Apresentando um
chamado para que adultos e crianças se religuem com os ritmos da natureza, dos quais fazem parte por meio do “Brincar que Encanta o
Tempo”.

MESA EDUCADORA

“O brincar que encanta o tempo”

De 21 a 28/maio
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#GuarulhosBrincando

Projeto inicial desenvolvido em parceria com a
UNESCO encontra-se em sua 9ª edição e tem a
proposta de criar um espaço de vivências e socialização de práticas pedagógicas que convida
o educador a brincar e (re) criar brincadeiras
infantis, pesquisando e refletindo sobre o cuidar e educar nesse tempo de vida.

A adesão é feita pelo coletivo escolar mediante
interesse individual dos participantes, portanto os integrantes do grupo devem optar livremente pela adesão ao programa. É vedada a inscrição compulsória de quaisquer profissionais.
• 2017: 15 escolas contempladas

PROJETO AUTONOMIA DO SABER
Diante do desafio de entender as peculiaridades e o que os documentos não revelam, participamos da hora-atividade nas unidades escolares onde o projeto acontece para dialogo com
a equipe escolar, buscando entender como se
dá a organização das atividades nas unidades.
Analisando o 1º semestre 2016, constatamos que
não houve redução da evasão nas escolas referidas. Indicador de que somente o projeto não é
garantia para diminuir a evasão na modalidade.
Sugerimos revisão da portaria nº 96/2014.
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MOVA – VISITA E FORMAÇÃO

PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS

O acompanhamento regular previsto portaria
nº 60/2016 encontra-se inviabilizado diante do
fato de termos 222 salas funcionando em diversos locais e horários como: domicílios, salões cedidos por instituições religiosas e afins.
Diante disso, realizamos o acompanhamento a
cinco das entidades conveniadas.

O Programa tem como objetivo melhorar a
qualidade de vida no ambiente urbano e mobilizar as cidades brasileiras para que se desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável.

A formação de educadores e agentes populares vêm ocorrendo atendendo à portaria, sendo duas mensais para os agentes e uma para os
educadores. Não há convocação, pois são voluntários que atuam. Nas formações aprofundamos a concepção freireana e instrumentais
para a organização do programa.
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Ações realizadas neste trimestre:
• Participação no evento “1º Encontro
do Programa Cidades Sustentáveis
com Prefeituras Signatárias” gestão
2017-2020;

• Leitura e apropriação do material informativo do Programa Cidades
Sustentáveis;
• Elaboração das etapas do processo de gerenciamento do programa;
• Organização de todos os indicadores e
distribuição por órgãos da administração
municipal;
• 01 Reunião com secretários do governo municipal em 03/03/2017 com 16
participantes;

• Elaboração de relatório sobre lançamento
regional do “4º Encontro dos Municípios
com Desenvolvimento Sustentável”;

• 02 Reuniões com secretários do governo municipal em 13/03/2017 com 22
participantes;

• Elaboração de relatório sobre a importância da participação no “Encontro
dos Municípios com Desenvolvimento
Sustentável” a ser realizado em Brasília
em 24/04;

• Organização dos grupos de trabalho à
partir das secretarias municipais;
• Elaboração de texto convite e chamamento de representantes de cada secretaria;

• Elaboração e distribuição de material formativo para os grupos de trabalho;
• Elaboração de apresentação do Programa
Cidades Sustentáveis e etapas do processo;
• 02 Reuniões com representantes das secretarias municipal e estadual e definição de responsabilidades com 39
participantes;
• Orientação e esclarecimento de dúvidas
dos representantes das secretarias.
• Contato frequente com equipe Rede
Nossa SP para orientação e esclarecimento de dúvidas.
• Levantamento do plano de Metas;
• Elaboração de relatório das etapas já
realizadas;
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• Apresentação dos trabalhos realizados
para o Programa Cidades Sustentáveis
para o prefeito da cidade;
• Pesquisa sobre audiências públicas e consulta ao procurador da cidade a respeito
de legislação local;
• Levantamento do plano de Metas;
• Elaboração de relatório das etapas já
realizadas;
• Apresentação dos trabalhos realizados
para o Programa Cidades Sustentáveis
para o prefeito da cidade.

ENCONTRO DOS EDUCADORES
AMBIENTAIS DA CIDADE DE
GUARULHOS
A organização dos Encontros de Educadores
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Ambientais de Guarulhos teve como objetivo o compartilhamento de práticas e ações de
Educação Ambiental que acontecem no município e envolvem outras entidades e secretarias.
A iniciativa visou à construção de relações colaborativas e integradas para a potencialização
das ações em Educação Ambiental na busca da
Sustentabilidade. Ações realizadas neste trimestre:
Mapeamento de todas as ONGs, Associações e
Instituições que discutem a questão ambiental
na cidade de Guarulhos.
• 3 Reuniões de planejamento;
• 2 Grandes Encontros de Educadores
Ambientais.

PROGRAMA NOSSA ESCOLA RECICLA
O Programa de Coleta Seletiva de Materiais
Recicláveis na Rede Municipal de Educação

surge a partir da promulgação da Lei Municipal
nº 5987/2004 visando uma cidade mais limpa e
reduzindo a quantidade de resíduos no aterro
sanitário, tem como objetivo propor a todas as
escolas o compromisso de assumir a responsabilidade sobre os resíduos que produzem; promover a coleta dos recicláveis gerados na escola; promover a inclusão social, geração de trabalho e renda e ampliar o olhar coletivo sobre
questões importantes para o desenvolvimento
de uma sociedade sustentável;

Propostas de campanhas com levantamento de
dados e referência para embasamento, tais como:
• Diário Oficial online;
• Campanha Gestos Simples;
• Substituição de lâmpadas de tecnologias
fluorescentes por lâmpadas LED;
• Atendimento às cooperativas de catadores da cidade de Guarulhos.

Ações realizadas neste ano:
Retomada do Programa Nossa Escola Recicla
(NER) em todas as 141 escolas da Rede com
reorganização de entrega para catadores e
cooperativas;
Elaboração de um manual explicativo e pedagógico para subsidiar o professor a respeito do
Programa Nossa Escola Recicla;
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ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETOS E
PROPOSTAS:

LEVANTAMENTO DAS AÇÕES
REALIZADAS PELA DERSA/RODOANEL

Com o objetivo de atender e conhecer novas propostas a Divisão Técnica de Educação
Ambiental atendeu os representantes das instituições abaixo:

Mapeamento das escolas municipais que receberam palestras de Educação Ambiental, visitas relacionadas ao impacto da obra, desapropriações e ações de proteção ambiental das
empresas responsáveis, praticamente 22% da
nossa rede fica próxima a região.

• Geoparque na escola;
• Bio ambientale;
• Arteris;
• Brasil Sustentável;
• Arroz Urbano ( Carta da terra, Jabuti e
Skate);
• Slow kids;
• Atendimento Marlon Lelis – Laudato en si;
• Retomada das pesquisas sobre compostagem com acelerador biológico e atendimento da empresa KMA Korin Meio
Ambiente.
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CURSOS EM PARCERIA - PROGRAMA
ZOETIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Programa realizado em parceria com
Laboratório Zoetis (Equipe Técnica do
Programa Zoetis de Educação Ambiental),
Secretaria Estadual de Educação (Diretoria
de Ensino Região Guarulhos Sul), Secretaria
Municipal de Educação (Divisão Técnica de
Educação Ambiental), DOEP (Departamento
de Orientação Educacional e Pedagógica) e
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CEAG (Centro de Educação Ambiental de
Guarulhos) com orientação técnico-pedagógica da Prof.ª MSc. Monica Osório Simons.
A cada ano um tema é escolhido para ser desenvolvido nas escolas, o de 2017 será: Bem-Estar
Animal – Um compromisso de todos, assunto
muito pertinente, pois atende a Lei municipal
n°6533, de 2015, que dispõe sobre o trabalho de
conscientização de guarda e propriedade responsável de animais domésticos.

Objetivo:
Sensibilizar crianças e adolescentes do ensino
fundamental de escolas públicas estaduais e
municipais, bem como educadores e a comunidade, sobre a importância da preservação e
conservação do meio ambiente como caminho
para a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida de todos.
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Três escolas envolvidas, aproximadamente
1200 alunos:
• Clementina de Jesus – 414 alunos
atendidos
• Amador Bueno – 346 alunos atendidos
• Evanira Vieira Romão – 311 alunos
atendidos

Etapas já realizadas:
• Levantamento e convite para as escolas;
• Reuniões de planejamento – 2 dias;
• Formação com os coordenadores
Pedagógicos envolvidos no programa;
• Acompanhamento em Hora Atividade.

PROGRAMA BOA ENERGIA NAS
ESCOLAS
O programa realizado em parceria com EDP
Bandeirantes, com vínculo técnico entre a
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
Ministério de Minas e Energia (MME) através
do programa Procel Educação e o Ministério
da Educação (MEC), tem como objetivo sensibilizar para o combate ao desperdício de energia elétrica; capacitação de educadores fim de
disseminar os conceitos básicos de uso eficiente e seguro da eletricidade e proporcionar experiências presenciais e interativas, por meio
da visita de unidade móvel nas escolas envolvidas no programa;
Ações realizadas neste ano:

• Convite via contato telefônico;
• Organização da lista de participantes
com os nomes enviados pelas escolas;
• Organização do encontro do dia 18 de
março e logística;
• Participação no primeiro encontro com
13 escolas e a inscrição de 98 professores.
• Planejamento de hora atividade formativa com todos os profissionais das 13 escolas envolvidas;
• Planejamento e logística da visita do caminhão nas escolas participantes.
• Mapeamento do funcionamento do
Programa Nossa Escola Recicla nas escolas da Prefeitura de Guarulhos;

• Reuniões de planejamento com o parceiro;
• Mapeamento das escolas participantes
deste ano;
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ECOVIVER

PROGRAMA ILHAS VERDES

ESCOLA AMBIENTAL

Programa desenvolvido em parceria com a
Ecorodovias tem como objetivo transformar o
Meio, por meio da Arte, despertando um novo
olhar para a realidade local e das questões da
atualidade, com foco na sustentabilidade.

Programa desenvolvido pela Secretaria de
Meio Ambiente que visa equilibrar as condições climáticas, com foco em locais de grande
incidência de calor, as chamadas ilhas de calor urbanas, a parceria com a SECEL busca envolver a comunidade escolar nesse importante
movimento.

Retomada das discussões sobre o Centro de
Educação unificado (CEU) Bonsucesso/Escola
Ambiental (em construção) que tem como objetivo unir a educação básica, lazer e educação
ambiental em um único empreendimento estendendo os benefícios a toda comunidade.

Ações realizadas neste ano:
• Reuniões
parceiro;

de

planejamento

com

o

• Participação em reunião de apresentação
e planejamento;

• Organização dos Encontros dos dias
25/03 e 08/04;

• Levantamento dos custos dos insumos
solicitados pela SEMA;

• Convite para as escolas com 15 professores inscritos;

• Vistorias para análise de plantio;

• Levantamento sobre aspectos geográficos da nossa cidade.

• Projeto de implantação piloto nas 26 escolas localizadas na área com maior amplitude climática ( ilhas de calor);
• Formação de
atividade.
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professores

em

hora

• Apresentação do Projeto Pedagógico
Construído para o espaço;
• Reuniões de alinhamento
Construtora JZ Engenharia

com

a

• Visitas técnicas CETESB/ CEU;
• Análise técnica de propostas para o espaço (tratamento de esgoto com raízes,
implantação de estação de tratamento de
água e esgoto)
• Reformulação da planta.

ELABORAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS
FORMATIVAS
SAAE
A parceria com o SAAE tem como objetivo desenvolver ações de Educação ambiental que visam promover a multiplicação de informações
voltadas à questão do uso consciente e da economia da água, a importância da água para a
vida e ao meio ambiente, bem como fomentar
a sensibilização dos participantes visando informar e orientar a comunidade escolar sobre o uso
adequado e conservação dos equipamentos implantados e a sustentabilidade do mesmo.
Ações realizadas:
• Proposta de formação para segundo
semestre

• Análise Técnica do Projeto de canalização ecológica para o CEU Bonsucesso.
| 81

Fundo Social

GUARDA RESPONSÁVEL

Entendendo a importância de atividades agrícolas na escola como forma contribuinte de
Educação Ambiental e Saúde e atendendo uma
grande demanda por parte das escolas por uma
formação sobre esse assunto a Divisão Técnica
de Educação Ambiental elaborou uma proposta de parceria com o Fundo Social para a elaboração de atividades formativas nas Unidades
Escolares.

Entendendo a importância das discussões sobre Bem-Estar animal nas escolas e a fim de
cumprir a Lei municipal n°6533, de 2015, que
dispõe sobre o trabalho de conscientização de
guarda e propriedade responsável de animais
domésticos a Divisão Técnica de Educação
Ambiental elaborou uma proposta de parceria
com o Centro de controle de Zoonozes.

Ações realizadas:
• Elaboração de oficinas sobre Agricultura
Urbana;
• Elaboração de oficinas sobre Horta na
Escola;
• Mapeamento dos projetos pedagógicos
relacionados a horta na escolas da prefeitura de Guarulhos.
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PSICÓLOGOS E PEDAGOGOS NAS
ESCOLAS
A partir de abril uma equipe de psicólogos e
pedagogos visitarão as Escolas Municipais.
Isso nunca aconteceu antes na Rede.
• 18 psicólogos;
• 9 pedagogos;
• 2 técnicos.

Ações realizadas:
• Elaboração de uma proposta de formação para os professores.

REUNIÕES TEMÁTICAS
• Sítio da Candinha;
• Geoparque Ciclo do Ouro;
• Plano Diretor da cidade de Guarulhos.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Apropriação da Gestão de Educação Inclusiva:
renegociando o contrato que estava em vigência à equipe de profissionais da Divisão Técnica de Políticas para Diversidade e Inclusão
Educacional, gerou uma economia superior a
30% no período de 30/01 até 31/03/2017, superando R$ 500.000,00. O gerenciamento total do
processo de Educação Inclusiva no município
a partir do planejamento de ações e apropria-

ção dos serviços por funcionários da municipalidade economizou o total aproximado de
R$3.500.000,00

POLOS DE ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE
Apropriação da Gestão e Execução do Processo POLOS Atendimento Educacional Especializado (AEE) com Pesquisa junto às escolas para
qualificar o funcionamento, Ativação do Atendimento ao Educando, Acompanhamento dos Polos pela Gerencia I, Apropriação do processo de
encaminhamento do aluno para o atendimento.

EDUCAÇÃO ESPECIAL
Nova Configuração da Educação Especial: com
o objetivo de transformar o atendimento ao
público da Educação Especial foram criadas
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as classes exclusivas para as crianças em escola
regular e com um olhar absolutamente diferenciado para as especificidades de cada um.
Uma proposta inovadora com número máximo
de 5 alunos por classe.

Professor de Música e Professor de Artes.
Utilizando metodologia para que a criança retome a ação pedagógica a partir de seus conhecimentos e ampliando suas percepções com uso
de tecnologias assistivas, recurso para facilitar
suas aprendizagens e desenvolvimento além de
eliminar as barreiras com materiais que melhor
possa utilizar.

Todas as classes possuem equipe especializada
para regência da classe: Professores de Educação Especial em número de 2 profissionais por
classe , 01 professor de educação especial com
período integral. Atendimento complementar
com professores especialistas em diferentes
áreas de formação: Professor habilitado em
LIBRAS, Deficiência Visual, conta com equipe
de apoio pedagógico para acompanhamento:
pedagogo, psicólogo escolar que realiza a visita técnica à escola, supervisão escolar, o diretor de escola, coordenador pedagógico, agente
de apoio à inclusão, estagiária de pedagogia e
agente escolar.

Elaboração de proposta para criação de 03 Polos
Bilíngue de Libras /Português e atendimento ao
surdo reunindo diretores das escolas: EPG Sophia Fantazzini, EPG Edson Nunes Malecka e
EPG Crispiniano Soares;

Plano individual do aluno para desenvolvimento específico.

Apresentação do projeto e reuniões para Parceria Pedagógica com a UNIFESP;
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ESCOLAS POLO BILÍNGUE E
PROFESSORES HABILITADOS EM LIBRAS

Cada classe bilíngue conta com dois professores
com experiência em LIBRAS, sendo um regente
e um auxiliar.
Reunião com pais dos alunos Surdos para apresentação do Projeto, escuta da comunidade
escolar e apresentação da implementação progressiva do Curso semanal para comunidade
ouvinte.

REDE ACOMPANHAMENTO AO
ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO E A EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ampliação das visitas por profissionais especializados para apoio às ações inclusivas. Disponibilizando: Professores de AEE, Psicólogos
Escolar e Terapeuta Educacional, Fonoaudiólogo, Gerencia I, Gerencia Técnica, Professor de
Educação Especial Deficiência Visual e Atendimento aos pais na Divisão Técnica.

PARCERIA COM A SECRETARIA DA
SAÚDE
1. Hidroterapia também está disponibilizado
para alunos matriculados em classe de educação especial.
2. O atendimento clínico vislumbrando a totalidade da pessoa possibilita ao educando ser
atendido pelos servidores concursados e especialistas em suas áreas de atuação sendo um
médico neurologista e um fisioterapeuta.
O Programa Saúde na Escola com o Coordenador Municipal realiza as visitas técnicas, atende
a escola em suas especificidades e disponibiliza
atendimento aos educandos da educação especial.
3. Participação no Grupo de Trabalho Intersetorial e Permanente de Saúde da População Negra (artigo 2º do Decreto Municipal nº 33092 de
14 de janeiro de 2016).
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Nomeação em 19/05/2016 - Portaria nº 698/2016
GP, como representante da Secretaria de
Educação, com os objetivos, dentre outros:
• Elaborar propostas de intervenção junto às diversas instâncias da Secretaria de
Saúde e de outras Secretarias e Coordenadorias Municipais para implementação
da Política Nacional de Saúde Integral da
população Negra,
• Analisar e oferecer subsídios para o planejamento de ações voltadas para a saúde
das populações indígena, LGBT e cigana.
As reuniões acontecem na 1ª quinta-feira de
cada mês, a primeira reunião ocorreu na data
de 2 de fevereiro de 2017, em que foram discutidas: Resgate histórico do GT, leitura da ata da
reunião anterior, reorganização das secretarias/
coordenadorias, composição do GT.
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GRUPO DE TRABALHOS DOS “POVOS
INDÍGENAS”
Instituído pela Portaria nº 1402 de 23 de abril
de 2010, tem a atribuição de elaborar e propor estratégias, diretrizes, programas, planos e
ações de forma transversal e intersetorial para
atender as demandas das populações indígenas
de todas as etnias que habitam o município de
Guarulhos.
A. Participação nas reuniões: Até o momento
foram realizadas três reuniões, onde foi pautado: perspectivas, a partir da nova gestão, das
políticas para os povos indígenas residentes na
cidade; papel do GTPIG neste processo e elaboração e apresentação de proposta do Plano
Municipal de Políticas Públicas para os Povos
Indígenas;
B. Inicio em 16/03 do Curso: História e Culturas
Indígenas: Desafios na Proposta Curricular (Lei
11.645/08), voltado para educadores/as, com car-

ga horária de 40 horas, em parceria com Mauricio Pinheiro-historiador e integrante do GTPIG.

CONSELHO DE PROMOÇÃO DA
IGUALDADE RACIAL
Participação em Reunião Ordinária: Nesta reunião houve a apresentação dos/as integrantes do
Conselho e suas respectivas pastas ou segmentos que representam e em seguida foi abordado
o Processo Eleitoral de escolha dos representantes da sociedade civil para o próximo biênio.

PRÉ-CONFERÊNCIA DE IGUALDADE
RACIAL
Participação em reunião. Integra o processo de
mobilização para 4ª Conferência Nacional de
Promoção da Igualdade Racial, a ser realizada

em Brasília (DF), de 5 a 7 de novembro. Participação no evento em que foram apresentadas,
a partir das falas do Subsecretário da Igualdade Racial e do Co-Prefeito e Secretario de Educação Alexandre Zeitune, as perspectivas das
políticas do município para a igualdade racial
na nova gestão, em seguida houve a palestra de
Antônio Teixeira Lima Júnior - Técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisas
Econômicas e Aplicadas (IPEA). Os/as participantes puderam elaborar e entregar propostas
para a Conferência.

CIDADE QUE PROTEGE
Reunião com grupo intersetorial.
Projeto “Guarulhos, cidade que protege”- Criado a partir do Decreto 32.979/2015 e Portaria
408/2016.
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É uma Rede Intersetorial de Prevenção às Violências contra Crianças e Adolescentes, que
envolve as Secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e Conselho Tutelar e seus equipamentos (Escolas, UBS, CRAS, CREAS), tendo
como objetivo melhorar o fluxo de encaminhamentos dos casos de violências contra crianças
e adolescentes; contribuir para o fortalecimento da Rede de Proteção aos Direitos Humanos
dessa população e a efetivação do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990), no
currículo e nas políticas públicas.
Para esse fim desenvolve encontros mensais
com o Grupo Gestor Intersetorial e bimestrais
nos territórios acompanhados (Distritos Paraíso/Taboão; Pres. Dutra/UBS Ponte Alta; Água
Chata/Pimentas e Tranquilidade/ UBS Flor da
Montanha) para formação, discussão de casos,
seminários e elaboração de materiais pertinentes à temática.
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GESTOR, SAÚDE E EDUCAÇÃO – SPE:
Projeto Saúde e Prevenção nas
Escolas, desde 2005 (Resolução
SEE/SES nº 1/2005)
Participação em reunião sobre saúde e prevenção nas escolas.
Trata-se de uma ação intersetorial entre a Secretaria da Saúde – Programa Municipal de DST/
AIDS e as Secretarias Municipal e Estadual de
Educação. Tem como objetivos: Promover formação permanente aos(as) profissionais de
ambas as Secretarias sobre o desenvolvimento
da sexualidade humana nas diferentes fases da
vida (infância, adolescência, jovem e adulta), a
diminuição de tabus e preconceitos, prevenção
às DST/Aids, gravidez na adolescência, o combate à homofobia, entre outros temas; Implantação de estratégias que promovam o acesso
dos(as) adolescentes aos serviços de saúde e
Fortalecimento da articulação entre a Unidade
Básica de Saúde e as Escolas Municipais e Estaduais do território.

PALESTRA - “DIFERENÇA SE FAZ,
SE APRENDE”
Público alvo, 119 estagiários de Pedagogia tendo que estão em processo de formação profissional e que possuem encontros mensais, trazer
uma inovação no processo com enfoque em
práticas inclusivas e ações que sensibilizem o
olhar para as necessidades da criança e no espaço escolar. Palestra com professor formador
da Rede Municipal de São Paulo. Avalição dos
processos e percursos.

ATENDIMENTO
A
ALUNO DE INCLUSÃO

FAMÍLIA

DO

suas necessidades, através do atendimento às
famílias nas escolas e ampliando para a equipe
multiprofissional de acordo com a especificidade do aluno.

INCENTIVO AOS PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Objetivando a atuação dos Professores de
Educação Especial houve a elaboração para a
proposta de valorização desse grupo de profissionais, para que possam cursar o CEMEAD e
reger as classes de educação especial. Em uma
série de encontros durante 4 dias e apresentação da proposta ao grupo.

Trazer as demandas e ouvir as sugestões houve a implantação de uma escuta com foco no
acolhimento. Sendo recebidos 15 pais que buscaram informes e atendimento. A família é recebida e acolhida, acompanhada e orientada em
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Avaliação dos alunos dos 5ºs anos
Avaliação dos alunos dos 5ºs anos, nas disciplinas: Português, matemática e produção de texto, cerca de 11.000 alunos.

Período integral
Hora Estendida

para

os

5ºs

anos:

Para o segundo semestre, a SECEL apresenta
um projeto-piloto de ampliação de horas para
os quintos anos de toda a rede, com o objetivo
de potencializar a aprendizagem dos educandos que estão no último ano de ensino em nossa
Rede Municipal.
O aluno permanecerá pelo período de 7 horas
diárias, com aulas estruturadas para acolher
suas necessidades e promover equalização no
ensino de nossos alunos.

90 |

Tal iniciativa se dará por etapas, a primeira iniciando em 31/07/2017, atendendo aproximadamente 3.500 alunos, em 113 salas de 37 escolas
da nossa rede.
A proposta pedagógica está pautada nos resultados obtidos da Avaliação Diagnóstica ocorrida em 25 e 26/05/2017. O Departamento de
Orientações Pedagógicas da SECEL estará empenhado em realizar formações específicas e
acompanhamento direto do projeto.

Contratação de 120 arte
educadores
Neste momento, estamos na fase de seleção dos
120 arte educadores.
No dia 21/07, será publicado o resultado da
primeira etapa de avaliação documental, após
será realizada nova avaliação e classificação das

propostas apresentadas. A previsão é de que o
resultado final saia na segunda semana de agosto. A proposta é que possamos ampliar a capacidade de atendimento dos cursos já existentes
na Subsecretaria de Cultura, ou criar novos cursos, a partir das propostas vencedoras do Edital
CulturAtiva.

Para tanto, faz-se necessária uma reflexão e
conhecimento de práticas exitosas explorando
processos realizados em situações com dificuldades semelhantes. Dentro dessa perspectiva
compreendemos que a formação desses profissionais nesse quesito se daria com grande eficiência com a colaboração do ex-diretor, da E.E.
Miguel Antônio de Lemos, no estado do Ceará,
Profº Amaral Barbosa de Lima.

Formações DOEP

O profissional apresentou ao grupo reunido a
palestra “Escola Transformadora” em que discorre sobre a atuação do gestor que mesmo com
condições adversas e precárias conseguiu com o
trabalho dos professores e ajuda da comunidade transformar a educação na pequena escola
de Pedra Branca, CE.

Formação gestores: A iniciativa atende à necessidade de ampliar e intensificar a atuação dos
gestores no processo ensino aprendizagem e
visando a capacitação dos mesmos para contribuir com a melhora na qualidade de ensino.
O Departamento de Orientações Educacionais
e Pedagógicas da SECEL promoveu no início
de julho, o Primeiro Encontro Integrado para
Gestores (diretores, vice-diretores) das Escolas
e Conveniadas da Rede Municipal.

Para ele, tudo pode transformar-se quando
se faz para atingir o sucesso do aluno, pois
acredita que a educação é capaz de mudar realidades.
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Participantes: 350 diretores e vice-diretores das
141 escolas e aproximadamente 100 gestores das
54 conveniadas, totalizando 450 participantes.

Formação professores
Considerando a necessidade de formação em
horário de trabalho. O Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas da SECEL
realizou na última semana de junho, a 1ª Formação Integrada para Professores do ano de
2017.
Compreendendo que os profissionais de Educação vivem em seu contexto diário diversos tipos
de relações interpessoais, dentro do processo de
ensino e aprendizagem, e a necessidade de uma
reflexão filosófica, profunda, quanto ao conhecer a si mesmo e sua personalidade, para então
conhecer ao outro.
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Intitulada de “Autoconhecimento para Educadores”, a formação versou sobre as diferentes
personalidades do Educador e sua atuação,
conforme o significado de cada uma delas. Para
isso, contou-se com a grande eficiência e colaboração do especialista em “Eneagrama”, Profº
José Henrique Porto.
A proposta da Secretaria representou inovação,
não sendo finalizada em si, mas o início do diálogo pedagógico entre o profissional, o ser, o fazer e o outro na sociedade. Partindo da realidade das relações sociais: educadores, educandos
e famílias, e expandindo para o que é o próprio
de si mesmo. Contribuindo de forma eficaz
para renovar o jeito de ensinar.

ção de Jovens e Adultos, também foi promovida
a Primeira Formação para Educadores e Coordenadores, entre os dias 27 e 28/06, trazendo
uma abordagem dos diferentes aspectos do jovem e a sociedade.
Para essa realização, a SECEL contou com a
colaboração dos seguintes profissionais: Profa.
Maria Deise Fernandes do Nascimento (Especialista no combate a Violência Contra Criança e
Adolescente), o Dr. Daniel Issler (Juiz Titular da

Emendas –
município

Verba

Federal

para

Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos)
e Prof. Marcos Cezar de Freitas (professor livredocente do departamento de educação da Universidade Federal de São Paulo e coordenador
do programa de pós-graduação em educação e
saúde na infância e na adolescência).
Total de professores e coordenadores: 300 aproximadamente

o

Total de professores e coordenadores: 5.000
aproximadamente
Formação professores e coordenadores EJA.
Considerando a especificidade da EJA – Educa| 93

Plano Municipal da Educação

Devolução de Notebooks

O Plano Municipal de Educação deveria ter sido
aprovado em 2014, pela gestão anterior. Neste
ano, já foi criado um grupo de trabalho com a
participação do Conselho Municipal de Educação e as discussões já estão avançadas para
aprovação do plano no 2º semestre de 2017.

Devolução de notebooks locados, proposta de
aquisição de cerca de 8.000 notebooks, para os
educadores da Rede Municipal de Ensino, Centros de Incentivo a Leitura, Bibliotecas e substituição de equipamentos antigos.

Plano Municipal da Educação
1ª infância
Criação de grupo de trabalho para o desenvolvimento do Plano Municipal de Ensino da
Primeira Infância, para aprovação ainda este
ano.

Entrega do Material Escolar
EPG Anísio Teixeira
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Foto: Márcio Lino - PMG
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Departamento de Serviços
Gerais da Educação
FROTA INTERNA
O gerenciamento dos veículos que compõe a Frota Interna é ligado à Gerencia
Administrativa de Transporte Escolar, portanto cabe a esta controlar a distribuição de viaturas da frota oficial na Secretaria de Educação,

Cultura, Esporte e Lazer, atendendo todas as
necessidades dos departamentos da Secel.
A frota foi aumentada de 24 carros (no início de
janeiro 2017) para 48 no geral (em março 2017).

Frota Interna

Início de Janeiro de 2017

Março de 2017

Veículos leves

11

21

Kombi

4

7

Caminhão

3

6

Microônibus

0

1

Microônibus adaptado

6

13

Total

24

48

Biblioteca do SESC na
EPG Zulma Castanheira
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Foto: Fabio Nunes Teixeira - PMG
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CATRACAS ELETRÔNICAS

EVENTOS

No início de janeiro, uma das primeiras ações
realizadas pela nova gestão foi a implantação
de fato das catracas eletrônicas, que já estavam
instaladas, porém, não estavam em funcionamento. A utilização das catracas proporcionou
maior segurança da Sede, por meio do controle
das pessoas em fluxo na Secretaria. Com isso,
também pudemos observar a agilidade dos
serviços da Central de Atendimento, uma vez
que as pessoas já adentram no prédio com as
devidas orientações.

Atualmente contamos com dois operadores de
som (técnicos de áudio e vídeo) para atendimento dos eventos realizados no auditório da
Sede. Sendo que em 2016, sentíamos a dificuldade da falta de Técnico de áudio e vídeo para
atender aos eventos do local.

Houve então, a implantação de duas recepções
com 11 catracas, atendendo aproximadamente
500 pessoas por dia nas portarias da entrada
principal da Sede e do prédio anexo.
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ALUNOS ESPECIAIS ATENDIDOS PELO
TRANSPORTE
No ano anterior a Rede Municipal atendia 62
cadeirantes distribuídos em 139 escolas.
Ampliado o atendimento em março de 2017
para 71 cadeirantes em 141 escolas, contando
tanto os atendimentos realizados através de
mandatos judiciais ou não.

REFEITÓRIO
Em 2016 havia a falta de um local adequado
para os serviços de copa-cozinha e para as refeições dos servidores da Sede.
Em 2017, foi realizada a adequação de um local
apropriado de aproximadamente 288m² para
atender o serviço de copa-cozinha, e, para as
refeições dos servidores da SE, com acomodações adequadas em um ambiente com conforto.

ALUNOS ATENDIDOS PELO
TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO
Em março de 2017 temos 10.270 alunos atendidos com 184 veículos disponíveis.
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Departamento de Controle
da Execução Orçamentária
da Educação
ECONOMIA DE CERCA DE 105 MILHÕES DE REAIS
Com a viabilização de adequações e cancelamentos de alguns contratos, a Secel já economizou cerca de 105 milhões de reais nestes 100 dias.
Grandes ações que permitiram a Secel chegar neste número:
• Retorno de professores para a sala de aula suprindo grande parte da demanda existente, gerando também uma economia considerável com horas extras;
• Renegociação no valor da aquisição do kit de Uniforme Escolar;
• Rescisão do contrato de serviço de logística para distribuição do Programa Leite em
Casa;
• Cancelamento de contrato de locação de notebooks;
• Apropriação dos serviços de atendimento em Educação Inclusiva por funcionários
da Prefeitura, entre outras.

Curso de Prestação
de Contas - Secel
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Foto: Yve de Olveira - PMG/Secel
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Departamento de Manutenção
de Próprios da Educação
VISTORIAS E VISITAS (FINALIZADAS)
Foram realizadas 30 vistorias em equipamentos
da Rede Municipal de Ensino, visando melhorias e adequações dos espaços, conforme segue:
• Visita ao Work Fire para avaliar a edificação existente – adaptações para creche;
• Vistoria para adequação de estacionamento/pórtico/canteiro e praça da EPG
Chiquinha Gonzaga;
• Vistoria do CEU Continental para avaliar
acessibilidade, bem como áreas esportivas e entrega da obra parcialmente;
• Vistoria do CEU Continental para retomada da obra e questões ambientais para
a continuidade do Selo Acqua;

Visita Técnica
CEU Bonsucesso
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Foto: Carla Maio - PMG/Secel

• Vistoria para a elaboração de projeto da
Associação do Jardim São Domingos;

• Vistoria para cadastro da edificação a
ser demolida e para a ampliação da EPG
Raquel de Queiroz;
• Vistoria em área no Jardim Tranquilidade
para viabilidade de construção de creche
– aporte de recurso do Vereador Romildo
Santos;
• Vistoria na EPG Vinícius de Moraes para
o mutirão;
• Vistoria na EPG Mário Roldão atendendo
as solicitações demandadas pela unidade;
• Vistoria no Adamastor para instalação de cobertura da escada da saída de
emergência;
• Vistoria na EPG Monica Aparecida
Moredo para elaboração de projeto de
ampliação;
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• Vistoria na EPG Chiquinha Gonzaga para
adequações de entrada e estacionamento;
• Vistoria na EPG Otoya Sato para verificar
instalações hidraúlicas;

• Vistoria na EPG Sofia Fantazinni para verificar as instalações elétricas e estabilidade do muro de divisa;

• Vistoria no CEU Bambi para verificar
uma ampliação na unidade;

• Vistoria na EPG Mário Roldão para
acréscimo de altura nos muros de divisa,
verificar as instalações elétricas e verificar conforto térmico do telhado;

• Vistoria no CEU São Domingos para adequações para implantação de creche;

• Vistoria no CEU Bambi para verificar
ampliação realizada pela diretoria;

• Vistoria no CEU Presidente Dutra para
implantação de quadras de areia;

• Vistoria na cabine primária do anexo da sede;

• Vistoria na edificação administrativa_
BALNEÁRIO ÁGUA AZUL para verificar a viabilidade de adequação do centro
de educação ambiental para creche;
• Vistoria na EPG Teresinha Mian a fim de
solucionar problemas encontrados referentes ao esgoto;
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• Vistoria no CEU Pimentas para abertura
e regularização da via existente;
• Vistoria no Ginásio João do Pulo com a
concessionária para a viabilidade da cabine primária;
• Vistoria na EPG Zuzu Angel para modificação solicitada para as salas de aula;

• Vistorias técnicas nas escolas conveniadas com as supervisoras escolares;
• Vistorias para elaboração de relatório de
necessidades de manutenção e reforma
dos próprios de Esportes;
• Vistoria no Ginásio João do Pulo para
anteprojeto e projeto conceitual a fim de
atender as diretrizes do Esporte;
• Vistoria em escolas e imóveis para implantação de escolas conveniadas;
• Visita técnica com fornecedores do serviço de instalação de redes de polietileno
nos parapeitos do CEU Pimentas para as
adaptações da creche e escola.

PROJETOS E ESTUDOS
O Departamento realizou 21 ações abrangendo
projetos e estudos a fim de otimizar as adequações
necessárias ao melhor funcionamento da Rede,
dentre os quais já temos 13 finalizados e 8 em andamento, conforme mostra a relação abaixo:
• Desenvolvimento de layout para a adequação da sede social para creche no
Ginásio João do Pulo (FINALIZADO);
• Análise dos projetos do Corpo de
Bombeiros aprovados ou a serem desenvolvidos para as 141 unidades escolares
(EM ANDAMENTO);
• Desenvolvimento de anteprojeto com
implantação, projeto conceitual, edifício constitucional e bloco de sanitários e
vestiários, incluindo estimativa de custos
para reunião entre GRU-Airport e BNDES
para viabilidade (FINALIZADO);
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• Projeto básico arquitetônico e especificações para a construção de mais seis salas
e bloco de sanitários da EPG Raquel de
Queiroz (FINALIZADO);
• Retomada dos projetos de AVCB
dos ginásios para finalização (EM
ANDAMENTO);
• Desenvolvimento de projeto básico para
a construção de sala de terapia e sanitários acessíveis, com rampa e cobertura
desta da EPG Tia Anastácia – Foram feitas 03 alterações (FINALIZADO);
• Projeto básico para votação popular de
três propostas para o uso da área livre
existente no CEU Rosa de França tais
como: Piscina (com estimativa de custos), Área de recreação com playground
e Academia ao ar livre (FINALIZADO);
• Projeto básico de auditório com perfil
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multiuso na área livre existente no CEU
Rosa de França (EM ANDAMENTO);
• Projeto básico para ampliação da EPG
Margarida Maria da Conceição com
duas salas de berçário e trocador,
além das demolições solicitadas (EM
ANDAMENTO);
• Estudo para estabelecer padrões de cores para pintura das unidades escolares
(FINALIZADO);

• Projeto de implantação de apoio ao carnaval (carnarock) no calçadão da D.
Pedro (FINALIZADO);
• Projeto de implantação de apoio ao carnaval de rua na avenida Humberto de
Alencar Castelo Branco (FINALIZADO);
• Projeto de layout no prédio da SE - Rua
Abílio Ramos para o Arquivo Histórico
(não implantado) (FINALIZADO);

• Estudos para estabelecer novo pórtico de
entradas para as unidades escolares (EM
ANDAMENTO);

• Projeto de layout para a implantação
do Conservatório Municipal no prédio
da SE na Rua Abílio Ramos e galpões
(FINALIZADO);

• Estudos para estabelecer padrões de acabamento das unidades escolares (EM
ANDAMENTO);

• Projeto de Restauro do antigo Paço
Municipal na Rua Sete de setembro,
Centro – (FINALIZADO);

• Mapa com a disposição do layout para a
Corrida do Baton (FINALIZADO);

• Projeto de restauro da Casa da Candinha
(EM FINALIZAÇÃO);

• Anteprojeto de arquitetura para adaptação dos espaços com usos compatíveis para o Ensino Fundamental,
Creche e o próprio CEU Pimentas (EM
FINALIZAÇÃO);
• Anteprojeto de arquitetura para definição dos espaços do Ensino Fundamental
apartado da Creche da EPG Anselmo
Duarte (FINALIZADO).

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS
O departamento realizou a análise do processo
de contratação de empresa para a construção do
CEU Itapegica, com a descrição dos problemas encontrados (FINALIZADA) e também a análise do
processo de contratação de empresa para a construção do CEU Bonsucesso, com a descrição dos
problemas encontrados (EM ANDAMENTO).
| 107

Visita Técnica - CEU Continental

Visita Técnica - CEU Bonsucesso

Foto: Carla Maio - PMG/Secel

Foto: Carla Maio - PMG/Secel

REUNIÕES (ENCAMINHAMENTOS)
Algumas ações foram tomadas conforme reuniões realizadas na SECEL, seguem
encaminhamentos:
• Retomada das providências para dar andamento à obtenção do AVCB de todas
as EPG de Guarulhos;
• Estabelecer parceria para formação das
brigadas de incêndio;
• Reunião sobre o TAC referente à implantação das obras e consequente expedição
dos AVCB das 141 unidades escolares;
• Reunião GRU – Airport para orientações
sobre captação de recursos e prioridade
de projetos sociais a fundo perdido;
• Reunião para regularizar contrato do
CEU São Domingos;
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• Reunião sobre AVCB das unidades escolares no 5.º Agrupamento do Corpo
de Bombeiros para a contratação da
Fundabom;
• Reuniões com a Proguaru para diretrizes
e especificações para as adequações da
Creche no CEU Pimentas;
• Reuniões com o SAAE a fim de estabelecer parâmetros para as estações de tratamento de esgoto dos CEU’s Continental
e Bonsucesso, bem como avaliar a viabilidade de atendimento das redes troncos
ao CEU Bonsucesso;
• Reunião sobre CEU São Domingos com a
Proguaru e o procurador visando regularizar o contrato de execução da obra;
• Participação das reuniões do Conselho de
Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural
e Ambiental;

• Participação do grupo técnico de avaliação da implantação do projeto “canalização ecológica” nos córregos da cidade, de
um modo geral, e no CEU Bonsucesso.

ATENDIMENTO AOS VEREADORES
(FINALIZADOS)
• Apresentação de projeto básico para votação popular de três propostas para o
uso da área livre existente no CEU Rosa
de França tais como: Piscina (com estimativa de custos), Área de recreação com
playground e Academia ao ar livre;
• Visitas acompanhadas pelo Vereador
Romildo para a demolição da atual associação do Jardim São Domingos, bem
como da área a ser desenvolvido novo
projeto para a nova sede.

LAUDOS, LEVANTAMENTOS,
RELATÓRIOS E PARECERES
(FINALIZADOS)
• Cartilha orientativa para a adoção do padrão de cores estabelecido;
• Relatório de viabilidade de implantação
de empreendimento em área institucional do Jardim Lenize;
• Realização de inventário dos bens tombados de Guarulhos (em andamento).

TRABALHO ADMINISTRATIVO
(FINALIZADOS)
• Solicitação das demandas a fim de orientar os projetos de construção das novas
creches;
• Atendimento de processos administrativos, ofícios e memorandos.
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CURSO EM ARQUITETURA ESCOLAR
(EM ANDAMENTO)
Participação em curso em arquitetura escolar visando aplicar novos parâmetros e conhecimentos específicos para o desenvolvimento de uma
tipologia escolar mais adequada e apropriada à
metodologia adotada, bem como um novo conceito de edificação para o fim proposto.

ORDEM DE SERVIÇO ONLINE
A partir de 15/03 foi iniciada a utilização do
Sistema de Ordem de Serviços Online. Com
a ferramenta, que foi desenvolvida pelo DPIE
(Secel), é possível ter um controle maior dos
chamados abertos, agilizando suas soluções.
Seguem demonstrativos resumidos de incidências acerca das Ordens de Serviços abertas
a partir de 15/03/2017:
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Retomada das obras das creches
Previsão de entrega das obras
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Parque Fracalanza
Cidade Mirim
PROJETO FÉRIAS
De 15 a 31 de janeiro, aconteceu o Projeto Férias
no Espaço Vivencial Ayrton Senna da Silva,
para crianças até 10 anos acompanhados pelos
pais ou responsáveis. Também foi implantado
para todos os usuários do local a “Geladoteca”.
Uma geladeira readaptada contendo no seu interior gibis, livros e revistas educacionais para
uso de leitura em local coberto com mesas e cadeiras para os leitores, ou também com a opção
de se utilizar do sistema “leva e trás” e/ou troca
de livros e revistas.

ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL
EDUCAÇÃO JULIO FRACALANZA

DE

Com início em Fevereiro de 2017, seguem as atividades realizadas no CME Parque Fracalanza:
Aulas de Ginástica
Local: Tenda Grande do parque
Dias: terças e quintas feiras, das 8h às 9h.
Tai Chi Chuan e Lian Gong
Local: Tenda Grande do parque,
Dias: quartas e sextas feiras, das 8h às 9h.
BIBLIOTECA JOSÉ MIGNELA

PARQUE PARA CRIANÇA CADEIRANTE

Cidade Mirim
Parque Fracalanza
116 |Nunes Teixeira - PMG
Foto: Fabio

Em funcionamento desde janeiro, o local disponibiliza bicicletas e brinquedos adaptados
para cadeirantes. O local está disponível todos os dias das 9h às 16h inclusive domingos
e feriados.

Localizada agora no Centro Municipal de
Educação, desde janeiro de 2017, está aberta
de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, para
a população e comunidade escolar. A biblioteca conta com um acervo de 1.000 títulos disponíveis, 4 computadores com internet e dois
| 117

computadores educativos com blocos para alfabetização. Este ano foi registrado 126 visitações de munícipes dos bairros de Vila Galvão,
Jd. Tranquilidade, Ponte Grande, Vila Augusta,
Jd. Santa Mena, Jd. São Paulo, Jd. Adriana entre
outros. Na semana em que se comemorou o dia
Internacional da Mulher, houve “Exposição da
Semana da Mulher” e “Varal de Poesias”.

EXPOSIÇÃO DA EPT CIDADE MIRIM
AYRTON SENNA DA SILVA
A exposição Cidade Mirim Ayrton Senna da
Silva foi aberta em março de 2017 e faz uma
homenagem ao piloto brasileiro de fórmula 1.
A exposição mostra fotos das atividades do piloto desde 1984 até 1994. O acervo fotográfico foi doado pela sua irmã Viviane Senna, em
visita ao local, cedendo também uma réplica
do capacete que ele usava. Esteve prestigiando a exposição o Secretário de Transporte e
118 |

Trânsito Juliano Locanto, o Diretor Financeiro
Rodnei Minelli e o Coordenador de Políticas
para Pessoas com Deficiências e Mobilidade
Reduzida, Toninho Messias.

PROJETO EDUCAÇÃO PARA O
TRÂNSITO

• Recepção aos alunos,

SÁBADO: PROJETO PEDALAR

• Explanações sobre procedimentos de
conduta dos pedestres e dos motoristas, com ênfase na utilização dos assentos para crianças, cinto de segurança, uso
de celular ao volante e uso de capacetes,
cotoveleiras e joelheiras para a proteção
dos usuários de bicicletas,

O Projeto Pedalar é realizado todos os sábados
das 8 às 12h, atendendo crianças de 5 a 10 anos
completos, estendendo também o mesmo atendimento aos adultos.

O Projeto Educação para o Trânsito atende as
escolas das redes municipal, estadual e particular, nos períodos da manhã, às 9h e tarde, às
14h, de segunda às sexta-feira, com duração de
2h cada atendimento.

• Reforçar atitudes cívicas de comportamento no trânsito e como pedestre no
dia a dia,

Neste primeiro semestre, a estimativa de atendimento é de 2.400 crianças da rede municipal
de ensino e somado ao segundo semestre, chegaremos a atender o número total 5.000 crianças em média. O trabalho pedagógico é realizado por atividades lúdicas, através das seguintes etapas:

• Jogos interativos,

• Vídeos educativos,

• Vivência prática na pista, utilizando
bicicletas.

O projeto é destinado exclusivamente para
quem não sabe andar de bicicleta. O processo
pedagógico destas aulas contempla atividades
de equilíbrio e força, respeitando a capacidade individual de cada aluno. O curso também
contempla orientações referentes aos equipamentos de segurança, assim como os procedimentos corretos na utilização e integração de
bicicletas no trânsito.

SÁBADO - ESCOTEIROS
O projeto acontece todos os sábados no período da tarde das 13 às 18h, envolvendo adultos
e crianças a partir de 6 anos de idade.
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DOMINGOS
(ESTEVE FECHADO TODO O ANO DE 2016,
PORÉM, REABERTO EM 2017)
O espaço vivencial da ciclovia da E.P.T./Cidade
Mirim Ayrton Senna da Silva, está disponível
desde o dia 05 de Fevereiro de 2017, aberto todos os domingos das 09h às 16h30 para crianças
até 13 anos acompanhados pelos pais e ou responsáveis. O espaço vem contribuindo para o
convívio e o lazer da família de modo informal.

MULTIPLICADORES CCR
A Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da
Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e
Lazer e da Secretaria de Transportes e Trânsito
que realiza o Programa Caminhos para a
Cidadania que, em parceria com a CCR, trás aos
educadores da Rede Municipal uma Formação
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Cidade Mirim
Ayrton Senna
Foto: Sidnei Barros - PMG
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Parceria com a
Secretaria de Saúde
de Multiplicadores, composta por um conjunto
de medidas educativas. Tal programa leva para
a sala de aula, práticas e saberes que representam um diferencial na formação dos pequenos
cidadãos.
O referido programa propõe ainda novas situações didáticas que possibilitam importantes recursos aos educadores para promoverem atitudes e conceitos de proteção à vida e a natureza,
orientados por valores como: solidariedade, inclusão, segurança, respeito e ética.
Tendo como principal recurso à transversalidade, os conteúdos de segurança no trânsito e a
proteção ambiental, são ligados a outros valores, fundamentais para a vivência da cidadania.
O programa abrange os conteúdos curriculares
das diferentes eixos (áreas) de conhecimento.
O sistema oferecido é capaz de proporcionar
uma aprendizagem significativa em atitudes e
valores de proteção a vida e à natureza. É ofe122 |

recido aos participantes um conjunto de medidas: encontros temáticos, materiais didáticos e
atividades complementares, planejadas para
proporcionar a integração dos temas/objetivos
com as disciplinas curriculares, respeitando o
projeto pedagógico da escola e da série/ano,
possibilitando, uma interação entre diferentes
realidades, habilidades e conhecimentos, que
gradativamente ligam a educação no trânsito
e a educação ambiental ao planejamento escolar, de acordo com as possibilidades das cidades parceiras, dos educadores e dos interesses
de seus alunos.

Material Fornecido pela CCR:
• 240 Livros do Multiplicador (Professor)
• 8000 Livros do Aluno

UNIFICAÇÃO DOS PROJETOS DA SAÚDE
COM EDUCAÇÃO
Agora agentes da Secretaria de Saúde atuam
na Secel tornando as ações entre as áreas cada
vez mais integradas. Assim, as escolas poderão se beneficiar de um atendimento mais ágil
e customizado.
A ação objetiva ampliar a visão global e fazê-la
de forma cada vez mais integrada, por meio de
um agente de saúde capaz de fazer uma ponte
entre Educação e Saúde. Assim. há maior articulação institucional, participação social, monitoramento e avaliação das ações realizadas, visando promoção e prevenção de todos os aspectos relacionados à saúde. Com isso, podemos
proporcionar qualidade de vida aos educandos,
profissionais da educação e conveniadas, discutindo dentro de cada território, tanto as especificidades de cada um como as questões coletivas. Portanto, há maior possibilidade de dimen-

sionamento das demandas para a rede de saúde
com a garantia de atendimento.

VISITA MONITORADA NAS ESCOLAS DE
SALA ESPECIAL COM PROFISSIONAIS
DA SAÚDE
Inclusão de profissionais – neurologista e fisioterapeuta - nas escolas para atendimentos especializados a esses alunos (EPG Tia Nastácia
já está em funcionamento).
Essa ação tem como finalidades o conhecimento das relações inter e intra grupos, o desenvolvimento dos educandos e dos profissionais envolvidos e uma reflexão maior em três pontos
considerados essenciais: a equipe, a família e
os educandos.
Cada especificidade é considerada, resultando
na abertura de espaço para inclusão de saberes,
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no pensar e no agir de todos os envolvidos.
Até o momento (março/2017) já foram realizadas 6 visitas, porém, há planos de ampliação
do projeto.

PACTUAÇÃO DE AGENDAMENTO DE
CONSULTAS COM ESPECIALIDADES
MÉDICAS PARA OS EDUCANDOS
Há uma necessidade muito grande de uma
pactuação entre as duas Secretarias (Educação
e Saúde), no intuito de garantir que aconteça
as consultas aos educandos na Rede da Saúde,
defendendo sempre a promoção da saúde na
Rede de Ensino.
Utilizamos para tanto, estratégias que permitam a coexistência da interface e o fomento
da parceria entre as Secretarias de Educação e
Saúde.
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As ações que já estão em andamento são: o encaminhamento deste educando à rede de saúde após o acolhimento da demanda verificada,
a definição do fluxo estabelecido pela equipe e
a garantia do atendimento médico especializado e de reabilitação a este educando.
Até o momento (março/2017) já foram encaminhados os seguintes casos:
• Consultas: 13;
• Fisiomotora: 2 consultas;
• Dentista: 2 consultas;
• Psicóloga especializada: 3 consultas;
• Equipamentos (maca): 3;
• Médico para acompanhamento
Campeonato Paulista: 3.

do

VIABILIZAÇÃO DE FORMULÁRIO
PARA CRUZAMENTO DOS DADOS DOS
EDUCANDOS COM A REDE DE SAÚDE
(DATASUS)
Tendo em vista otimizar o tempo que os vice-diretores e/ou responsáveis pelo preenchimento dos dados dos educandos nas Planilhas
do Programa Saúde na Escola, a Secel disponibilizou, por meio da parceria existente entre as secretarias, formulários com os dados
previamente preenchidos, facilitando desta
forma a abordagem de todos os profissionais
envolvidos.
Com isso, torna-se também possível, o cruzamento dos dados do cartão SUS através do
Sistema DATASUS, tendo desta forma o acesso ao registro. Temos também a informação de
dados da saúde dos educandos, disponível em
prontuários e consultas médicas.

MONITORAMENTO ASSISTIDO DAS
CONSULTAS AGENDADAS
Entendendo o contexto familiar e suas nuances que permeiam a vida socioeconômica das
famílias dos educandos da Rede Municipal de
Ensino de Guarulhos, em comparecer em consultas e exames, e, entendendo que muitas vezes acontece uma demora no atendimento para
quem já está em uma fila de espera, afetando
diretamente na saúde dos educandos e consequentemente na aprendizagem escolar.
Com essa ação, garantimos que o educando
seja atendido de fato (por meio de contato com
entes parentais, diretores, agentes de saúde
PSE – Programa Saúde na Escola e Região de
Saúde de Referência).
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AVALIAÇÃO CLÍNICA PARA ALUNOS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
A proposta visa o compromisso no atendimento humanizado e global por parte da Escolas
Especiais, atendendo as necessidades específicas dos educandos, por meio de acompanhamentos de seu desenvolvimento neurológico
através de exames clínicos, análises das aquisições motoras, cognitivas e de linguagem.
O atendimento é realizado uma vez por semana pela equipe multiprofissional, composta
por médico neurologista, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga e nutricionista.
Avaliação clínica de neurologia para alunos da
Educação Especial (EPG Tia Nastácia 02, e outros 02), bem como alunos que estão sendo matriculados, solicitação de exames (agenda, protocolo e fluxo de atendimento estruturado pela
equipe).
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IMPLANTAÇÃO DO GRUPO DE
TRABALHO INTERDISCIPLINAR
E INTERSETORIAL DA SAÚDE DE
TRABALHO COM AGENDA MENSAL
A saúde do trabalhador é uma questão relevante, intrinsicamente relacionada ao sofrimento mental que possa porventura estar envolvido e alguns determinantes socioculturais.
Nesse sentido, a parceria entre as secretarias de
Educação e Saúde visa propiciar aos trabalhadores a possibilidade de compartilhamento capaz de produzir prioridades e fomentar o protagonismo em uma rede integrada, solidária,
participativa, com condições de vivenciarem
seus próprios problemas e conflitos de saídas
criativas, inventivas e coletivas.
O grande objetivo dessa ação é contribuir significativamente nas relações inter e intra grupos,
melhorando a qualidade de vida de cada trabalhador, e, desta forma diminuir o absenteísmo.

Expresso da Visão
EPG Walter Efigênio
Foto: Sidnei Barros - PMG
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Já foi realizado Fórum de Debate visando acolher
os trabalhadores em situação de conflito, tendo
como indicadores seu elevado índice de adoecimento e promovendo o protagonismo entre trabalhadores, gestores e comunidade. (2 encontros
até março/2017)
Os encaminhamentos provenientes dos dois encontros acima citados são a realização de um
Seminário em agosto de 2017. Como tema, teremos “Saúde do trabalhador no contexto da administração pública”. Também fará parte do projeto, oficinas temáticas, com ausculta qualificada a
fim de identificar a problemática e seus desdobramentos. Os resultados serão vislumbrados de setembro a novembro de 2017.

vos em alunos da Rede Municipal de Ensino, ou
seja, promover a saúde auditiva aos educandos.
Ainda é possível detectar, prevenir e proporcionar saúde auditiva ao aluno contribuindo com o
sucesso escolar, a medida que reduz ou elimina
elementos que dificultam o processo do ensino
aprendizagem. Serão beneficiados todos os alunos da rede municipal de ensino de Guarulhos.
Como fluxo, ele encaminha o educando através
de protocolo e agenda pactuada com a rede de
saúde do município, prevenindo assim, alguns
problemas de comunicação (linguagem e fala) e,
baixo rendimento escolar. Esses problemas citados, quando não detectados, podem afetar diretamente no desenvolvimento adequado para atingir a vida adulta com plenitude.

ORELHINHA DO BEM

É um projeto realizado em Parceria com o DOEP,
Departamento Pedagógico da Secel.

O projeto Orelhinha do Bem tem como objetivo
principal identificar possíveis problemas auditi-

Há visitas regulares de fonoaudiólogos na Rede
Municipal de Educação para orientação aos edu-
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cadores na identificação de dificuldades de aprendizagem por “perda auditiva”, com encaminhamento à rede de saúde e interface com a Regional
da Saúde no Programa Saúde na Escola PSE.
Dentre alguns temas abordados nas formações
já realizadas nas escolas, podemos destacar os
seguintes assuntos:
• Instrução da elaboração de relatórios que
os pais levam às UBSs,
• Palestras sobre as doenças existentes bem
como suas formas de detectá-las,
• Causas e formas de agir com a obesidade
infantil,
• Dificuldades de aprendizagem entre alunos portadores de deficiências,
• Problemas de saúde dos professores (vocal e ortopédico), dentre outros.

Já foram visitadas 55 escolas e 60 alunos foram
atendidos, num total de 19 escolas. Como resultado já foi detectado nessa ação:
• Uma criança com diagnóstico de surdez
profunda bilateral com encaminhamento
imediato ao ambulatório da criança para
atendimento especializado,
• Dificuldades de aprendizagem e falas
inteligíveis,
• Dislexia.

ASSINATURA DO TERMO DE
COMPROMISSO
Foi assinado um termo de compromisso entre
as Secretarias de Saúde e de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, visando compartilhamento e
monitoramento das metas entre as duas pastas.
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Dentre as metas estabelecidas está o Programa
Saúde na Escola, que deve atender um total de
150 mil alunos de 264 escolas públicas da cidade.

Desde março deste ano, foram realizados 213
atendimentos.

Mais de 150 equipes da saúde estarão envolvidas neste trabalho, sendo que 100% da Rede
Municipal de Ensino será contemplada. Nossas
crianças passam por avaliações antropométricas
(checagem de altura e peso), exames de acuidade visual, exames bucal, nutricional e psicológico. Tudo isso, num esforço para que se a política pública seja aplicada visando a melhoria da
qualidade de vida dos educandos da rede e a
construção de um mundo melhor.

Projeto Educação com qualidade
de vida

Programa Saúde
na Escola - PSE
130
| - PMG
Foto: Sidnei
Barros

O Projeto Educação com qualidade de vida
visa uma parceria entre saúde e educação.
Agendamento de consultas, exames e atendimentos específicos para os educandos.
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CULTURA

132
Foto:| Danielle Andrade - PMG/Secel

Foto: Sidnei Barros - PMG

BALLET – PROJETO EDUCADANÇA
(ADAMASTOR)
Antes eram atendidas 400 crianças via contrato específico. Agora a Rede Pública absorveu a
demanda, contando com profissionais próprios,
descentralizando o atendimento para CEUs e
Adamastor.
Com isso, ampliaram-se as vagas para 700
alunos.
• Estima-se que num prazo curto, 2.000
alunos possam ser atendidos, zerando a
lista de espera de inscritos hoje existente;
• Economizou-se neste Projeto mais de 1
milhão de reais.

Ballet
Projeto Educadança
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Foto: Sidnei Barros - PMG
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CARNAVAL 2017
Antigamente eram gastos R$ 1,4 milhões com
um desfile único.
O Carnaval deste ano em Guarulhos foi descentralizado, atendendo à toda cidade, com conceitos democráticos onde a comunidade participou e brincou junto.
Diversidade, cultura, alegria e expressão popular.
Essa foi a marca do Carnaval 2017 em Guarulhos,
que de maneira descentralizada e colaborativa
reuniu foliões, blocos e escolas de samba nas avenidas, praças, parques e CEUS da cidade.

lhados em toda cidade. (custo mínimo, praticamente sem gastos comparado aos anos
anteriores)
Houve a participação de 10 Blocos.

CARNAVAL 2018 - CALENDÁRIO
Pela primeira vez Guarulhos trata do carnaval
com a atenção que essa manifestação cultural
merece, compondo um calendário para ações
de empoderamento dos blocos, afoxés e agremiações em todos os meses do ano com atividades variadas.

Profissionais de saúde do Programa Municipal
de Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST/
HIV/AIDS e Hepatites Virais e agentes de saúde também estiveram presentes durante a folia,
distribuindo cerca de 10 mil preservativos.

Carnaval
Foto: Sidnei Barros - PMG

Foram gastos 38.000,00, com 31 eventos espa| 137

ROCK EM CONCERTO
Tivemos 3 apresentações (Adamastor – 700
pessoas; Campo da Portuguesinha – 200 pessoas; Transguarulhense – 1000 pessoas) atendendo ainda a Orquestra Jovem Municipal de
Guarulhos.

Rock em Concerto - Adamastor
e Parque Transguarulhense
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Fotos: Sidnei Barros e Yve de Oliveira - PMG

TEATROS
Temos 30 grupos atendidos, podendo utilizar os
espaços para ensaios (dança, teatro e cinema).

FIM DOS ALUGUÉIS - MUDANÇA DE
LOCAL DO ADMINISTRATIVO DA
CULTURA E CONSERVATÓRIO
Projetos que eram desenvolvidos em espaços
alugados foram trazidos para espaços próprios
como Conservatório, Arquivo Histórico, etc.
Houve uma economia de valores em locações
de prédios da Cultura, otimizando os espaços
da SECEL. Com isso, possibilitou-se o fim dos
aluguéis.

EDITAL “AGENTES DE LEITURA”
Foi firmado um convênio com o Ministério da
Cultura, e, com isso, disponibilizadas 108 bol140 |

sas para os cidadãos que desenvolvem projetos
literários em suas próprias comunidades.

INAUGURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
CASTELO HANSSEN

OFICINA DE TEATRO PARA
EDUCADORES – CEMEAR

EDITAL “ARTE/EDUCADORES E
ARTISTAS/ORIENTADORES”

Antiga fábrica têxtil e antiga sede da Secretaria
de Educação, espaço ocioso que ganha característica de polo artístico e centro de convivência
da cidade com diversos programas e projetos
culturais de governo e de sociedade.

Foram disponibilizadas 30 vagas para educadores refletirem sobre o processo de ensino-aprendizagem na cidade.

120 profissionais selecionados. A maior contratação da cultura na história da cidade de
Guarulhos.

PROGRAMA INVENTÁRIO
PARTICIPATIVO
LANÇAMENTO DA PLATAFORMA GRU
CULTURA
Site com sistema de geoprocessamento sob plataforma colaborativa, vinculado ao Ministério da
Cultura, que mapeia artistas, pontos de cultura,
fazedores de cultura, eventos e espaços da cidade.

Convite à sociedade civil a preservar coletivamente a memória da cidade.

OFICINA DE TEATRO PARA
ADOLESCENTES – CEMEAR
Foram disponibilizadas 30 vagas para jovens de
diferentes regiões.

PROJETO CEMEAR-ITINERANTE
OFICINA DE FOTOGRAFIA - CEMEAR
Foram disponibilizadas 30 vagas para capacitação de jovens aprendizes das artes. Oficina ministrada por agente cultural.

Equipe do Centro Municipal de Educação e
Artes visita escolas da rede municipal para formação in loco dos professores.
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OFICINA DE TEATRO SOCIAL - CEMEAR

Oficina de Artesanato - CEMEAR

GRU CINE

Foram disponibilizadas 30 vagas destinadas à
pessoas de todas as idades em curso ministrado
voluntariamente por trupe de teatro.

Foram disponibilizadas 100 vagas destinadas a
todo público em geral

Desenvolvimento de projeto de Film Comission
para transformar Guarulhos num polo cinematográfico. Formação de base com segmentos do
audiovisual.

força-tarefa foi criada para cumprimento desse quesito legal e de extrema importância para
a segurança de nossos eventos culturais na
cidade.

VIRADA CULTURAL
CURSO TÉCNICO LEI ROUANET
Através de convênio com o Ministério da
Cultura, um especialista nacional em elaboração de projetos desenvolve curso de capacitação gratuito aos artistas locais.

A partir de convênio firmado com a secretaria
de estado da Cultura; incluímos nossa cidade
no circuito cultural da Virada Cultural Paulista,
com a contratação pelo estado de artistas de renome nacional e também artistas locais.

OCUPA-GUARULHOS
LAUDOS TÉCNICOS DE TODOS
PRÓPRIOS DA CULTURA

Exposição
O Mundo em 1808
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Foto: Yve de Oliveira - PMG/Secel

Foi diagnosticado que 90% dos espaços públicos da cultura não dispunham de AVCB. Uma

Programa que vai ao encontro ao plano de governo de livre ocupação dos espaços públicos pela
sociedade civil, com ensaios, grupos de estudos e
demais manifestações culturais da cidade.
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FÓRUNS SETORIAIS

ACORDO DE COOPERAÇÃO OMB

Parte posterior das reuniões de linguagens, reuniões preparatórias para a conferência municipal de cultura.

Acordo de cooperação para ministrar palestras, oficinas e apresentações com músicos da
cidade.

CENTRO MUNICIPAL DE DANÇA
GUARULHOS
Centro de referência e estudos das danças clássica, moderna, contemporânea, popular e étnica.

tistas e fazedores de cultura presentes no teatro Adamastor na perspectiva de inaugurar um
amplo diálogo com a sociedade civil.

ESPAÇO MÚSICA LIVRE
REUNIÕES PÚBLICAS DE LINGUAGENS
Semanalmente artistas de cada uma das linguagens trazem suas demandas para observatório
coletivo.

INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS
TOMBADOS
Cumprindo resposta técnica ao ministério público um processo que se arrastava desde 1.999.

ARTESANATO
Duplicamos as vagas para artesãos na feira permanente e a meta é de chegarmos a 50 barracas.

CAFÉS FILOSÓFICOS CULTURAIS
REFORMAS DE ESPAÇOS DA CULTURA
Ações emergenciais em espaços da cultura
para o bom funcionamento dos Equipamentos
públicos.

ORQUESTRA JOVEM MUNICIPAL DE
GUARULHOS NOS BAIRROS

Um ciclo de debates filosóficos em parceria com
universidades acerca das relações humanas.

Manutenção das bolsas, proposta de reajuste e
descentralização das atividades e apresentações.

CHAMAMENTO PÚBLICO
Nos primeiros dias de governo a cultura realizou chamamento público para mais de 700 ar-
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Espaço dominical de livre expressão musical no
saguão do teatro Adamastor. 10 grupos da cidade já participaram.

DISTRIBUIÇÃO DE MAIS DE 10 MIL
TÍTULOS DE ARTISTAS
Envio às escolas, bibliotecas e líderes comunitários da cidade os materiais de artistas guarulhenses financiados pelo poder público que
estavam estocados numa sala da secretaria de
cultura.
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Apresentação Cultural - Escola 360

Dança Cigana - Teatro Padre Bento

Orquestra Jovem no Bairro

Aulas de Violão - Conservatório Municipal

Foto: Yve de Oliveira - PMG/Secel

Foto: Fabio Nunes Teixeira - PMG

Foto: Fabio Nunes Teixeira - PMG

Foto: Danielle Andrade - PMG/Secel

REUNIÃO COM O MINISTRO DA
CULTURA ROBERTO FREIRE
Foi viabilizada uma audiência com o ministro
para ampliar diálogo e parceria no sentido de
trazer recursos para nossos projetos de cultura
para a cidade.

RESTAURO CASA DA CANDINHA
Projeto amplamente debatido e realizado para
pleitear verbas para sua realização.

GRUPO DE TRABALHO SOBRE
GEOPARQUE CICLO OURO
Com participação de diferentes atores sociais
como sociólogos, historiadores, geólogos, artistas, educadores, etc.
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AFRICAN FASHION WEEK BRASIL
Encontro diplomático com o Cônsul Geral da
África do Sul, representante do governo angolano e demais autoridades para firmar parceria para a realização desse evento de relevância
econômica, social e cultural.

NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE AS LEIS
DA CULTURA
Grupo que revisa cada uma das leis que envolvem a cultura

FÓRUM PERMANENTE DE LITERATURA
GUARULHENSE
Após encontro realizado por essa secretaria
com escritores da cidade, ficou acordado esse

fórum de permanente debate sobre as literaturas em Guarulhos.

INTERCÂMBIO REGIONAL DE CULTURA
Após audiência com o secretário de cultura da
cidade de São Paulo, Sr. André Sturn firmamos
intercâmbio cultural entre as cidades – OJMG se
apresentará no Theatro Municipal SP e a OSESP
virá à Guarulhos.

ROTA BANDEIRISTA FERNÃO DIAS PAES
(TURISMO CULTURAL)
Inclusão de Guarulhos no projeto do Governo
do Estado de São Paulo.

HISTÓRIA/CULTURA LOCAL
Introdução do ensino de história/cultura local na grade curricular da rede municipal de
educação.

PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS
A equipe da cultura está imersa no PCS discutindo em suas reuniões semanais com o propósito de empenho coletivo para cumprimento
das metas.

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
Parte dos ingressos dos espetáculos entregues
para entidades sociais da cidade.
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ESPORTE

150
Foto:| Sidnei Barros - PMG
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CIRCUITO TÊNIS PARA TODOS
Projeto de tênis por meio da Lei Federal Incentivo
ao Esporte com patrocínio do Banco Itaú.
Projeto promove clínica de tênis para iniciação
das crianças da rede pública, e capacita profissionais das escolas e secretarias de esportes.
• 600 atendimentos às crianças e 50
professores
• Doação de 1 kit mini tênis e material esportivo adequado para as atividades.
NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AO IDOSO
• 6 núcleos

READEQUAÇÃO DE QUADRO DE
FUNCIONÁRIOS NOS CEUS
Programa de Iniciação Esportiva
Hoje temos profissionais do Esporte em 9 CEU’S
sendo que atendíamos somente 4.

NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
Antigamente tínhamos 22 núcleos no papel, mas só 14 funcionavam de fato com 2.500
atendimento.
Hoje temos, efetivamente, 24 núcleos em funcionamento e já aumentamos o atendimento para
3.500 crianças (8 em parceria público-privada).

CORRIDA E CAMINHADA DO BATOM

Circuito Tênis
para Todos
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Foto: Fabio Nunes Teixeira - PMG

Realizada dia 26/3 com 2500 kits (1000 para corrida e 1500 para caminhada).
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GINÁSIO JOÃO DO PULO
Antigamente tínhamos atendimento de futsal. Hoje temos futsal, voleibol, basquete e
handebol.
Revitalização do Ginásio.

DIVISÃO TÉCNICA DO ESPORTE
Essa divisão tem por objetivo fomentar e gerenciar os núcleos de iniciação esportiva com
crianças e adolescentes até 17 anos, bem como
as equipes de alto rendimento nas diversas categorias e modalidades esportivas.

Corrida e Caminhada
do Batom - Bosque Maia

Aulas de Basquete e
revitalização do João do Pulo

Foto: Sidnei Barros - PMG

Fotos: Carla Maio - PMG/Secel
Fabio Nunes Teixeira - PMG
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RESUMO DE ATENDIMENTOS DA INICIAÇÃO ESPORTIVA
DESCRIÇÃO
Núcleos de atendimento
Número de Turmas
Parcerias
Atendimentos em CEUs
Quantidade de alunos
Número de Professores
*Estimativa de atendimento mensal

2016
20
102
12
3
2500
25

2017
31
235
15
9
3667*
54

CRESCIMENTO
55%
130%
25%
200%
47%
116%
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Desenvolve atividades com o público a partir
de 18 anos , por meio de várias modalidades, incluindo Acupuntura e Ginástica Laboral e participação com a delegação de Guarulhos no JORI
( Jogos regionais do idoso ) e JAI ( Jogos abertos
do Idoso).

PROGRAMA AMEA (ATIVIDADE MOTORA
E ESPORTE ADAPTADO)

RESUMO DAS ATIVIDADES DO ALTO RENDIMENTO
DESCRIÇÃO
Locais de Treinamento
Parcerias
Modalidades
Atletas
Número de Professores

PROGRAMA AFO (ATIVIDADE FÍSICA
ORIENTADA)

2016
10
3
8
485
45

2017
16
7
13
909
50

CRESCIMENTO
60%
133%
62%
87%
11%

CEMMDEROC (CENTRO MUNICIPAL
DE MEDICINA DESPORTIVA E
REABILITAÇÃO OSWALDO DE CARLOS)
Presta atendimento médico, odontológico, fisioterápico e psicológico aos alunos e atletas
atendidos nos diversos programas e eventos da
Secretaria. Houve regularização da situação do
funcionamento da piscina (por meio de pagamento de dívidas do governo anterior com gás),
habilitando-a para funcionamento a partir da
próxima semana.
Hidroginástica para idosos: 72 idosos

Desenvolve atividades para pessoas com deficiências a partir dos 3 anos, que apresentem deficiência intelectual, auditiva, visual, motora e
transtornos de comportamento (autismos), as
atividade são realizadas nas instalações do CPP
e CEMMDEROC.
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DESCRIÇÃO
Núcleos de atendimento
Número de Turmas
Parcerias para atendimento
Atendimentos em C.E.U.s
Quantidade de alunos - mensal
Número de Professores
*Estimativa de atendimento mensal

2016
30
233
22
5
3950
48

2017
39
252
22
7
4496*
43

CRESCIMENTO
30%
11%
40%
14%

CEMMDEROC
| - PMG/Secel
Foto: Carla158
Maio
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RESUMO DOS EVENTOS NOS PRIMEIROS 100 DIAS
DESCRIÇÃO
Eventos Realizados e Apoiados

2016
4

2017
7

CRESCIMENTO
75%

Copa São Paulo de
Futebol Júnior
Foto: Yve de Oliveira - PMG/Secel

•

04, 06, 08 e 11 de Janeiro: 48ª Copa São Paulo de Futebol Junior (Apoio) – Local: Estádio
Municipal Antônio Soares de Oliveira.

•

08 de Março: Saúde da Mulher (Apoio) – Local: Bosque Maia.

•

09 de Março: Aulão de Ginástica e Dança em comemoração ao mês da mulher (Realização)
– Local: Bosque Maia.

•

09 a 11 de Março: Circuito de Tênis para Todos por intermédio da Lei de Incentivo Estadual
(Apoio) – Locais: CEU Cumbica, CEU Pimentas e Bosque Maia.

•

26 de Março: 17ª Corrida e Caminhada do Batom (Realização) – Local: Avenida Paulo Faccini.

•

01 de Abril: 7ª Caminhada de Conscientização do Autismo (Apoio) - Centro

•

09 de Abril: Caminhada Minha Down é UP (Apoio) – Local: Bosque Maia
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Mutirão de Revitalização
Ginásio Fioravante Iervolino
Foto: Fabio Nunes Teixeira - PMG
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ELABORAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES
PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
• Doação de Kits de Material esportivo da
SELJ/SP;
• Doação de Academias Populares da SELJ/
SP;
• Emenda Parlamentar para reforma e adequação do Ginásio Paschoal Thomeo;
• Programa 100% Esporte para Todos –
SELJ/SP – implantação de quadras de futebol society e pistas de skate (7 quadras
e 3 pistas);
• Diagnóstico das modalidades esportivas,
com previsão de custo para captação de
investimentos.
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AÇÕES JURÍDICAS
• O desenvolvimento destas ações pautou-se na elaboração de 15 “Termos de
Cooperação Técnica”, abrangendo diversas entidades esportivas do município
• Foram elaboradas ainda, as minutas para
a regulamentação das publicidades nos
próprios municipais e projeto “Adote
uma Quadra”.
• Foram também prestados os suportes jurídicos nos encaminhamentos das documentações diárias.

OUTRAS AÇÕES
• 16/02 – Mudança da Secretaria de Esporte
para o 2º Andar do Anexo II.
• 15 e 17/03 - Festival de Voleibol Adaptado
– 3ª Idade.
• 29/03 - Reabertura
Cemmderoc.

da

• 01/04 - Revitalização
Fioravante Iervolino.

Piscina
do

• 08/04 – Reabertura do Ginásio da
Ponte Grande – Futsal – Guarulhos X
Corinthians – diversas categorias.
• 09/04 – Entrega da pintura das quadras do
João do Pulo.

do

Ginásio

• 07/04 - Entrega dos Uniformes para a
Delegação de Guarulhos – 3ª Idade (155
atletas), adquiridos por meio de doação
de parceiros.
• 07/04 - Entrega dos Uniformes da Equipe
de Ginástica do Ginásio Bonifácio Cardoso
(50 atletas), adquiridos por meio de doação de parceiros.
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Jogos Regionais – Caraguatuba

• Ginástica Rítmica

Edição: 61º Jogos Regionais

• Handebol Feminino

Período de Realização: 10 a 21 de Julho

• Karatê Masculino

Local: Caraguatatuba - SP

• Karatê Feminino

Total da Delegação de Guarulhos: 120 pessoas, sendo 83 atletas e 37 no apoio (Técnicos,
Administrativo,
Transporte,
Imprensa,
Primeiros Socorros)

• Natação Feminina
• Tênis de Mesa Masculino
• Vôlei de Praia Feminino

Modalidades: 12
• Atletismo Masculino

Medalhas:

• Atletismo Feminino

• Atletismo: Ouro (06) + Prata (05) + Bronze
(06) = Total: 17

• Ciclismo Masculino
• Ciclismo Feminino

• Ciclismo: Prata (03) + Bronze (03) = Total:
06

• Ginástica Artística Feminina

• Ginástica Artística: Ouro (05) + Prata (05)
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+ Bronze (06) = Total: 16
• Karatê: Ouro (01) + Prata (01) + Bronze
(02) = Total: 04

TOTAL GERAL: 43
OBSERVAÇÃO:
As medalhas foram computadas até o dia de
hoje (17/07) e vale lembrar que a competição irá
até o próximo dia 21/07/2017 (Sexta).
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Mutirão de Revitalização
Ginásio Fioravante Iervolino
Foto: Fabio Nunes Teixeira - PMG

Reinauguração da Piscina _ CEMMDEROC
Foto: Carla Maio - PMG/ SECEL
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