PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Guarulhos, 22 de março de 2017

Memorando nº 056/2017- SE00.06

Às Escolas da Prefeitura de Guarulhos e Instituições Parceiras (Conveniadas)

“Sendo assim, as escolas podem traçar seu próprio caminho
envolvendo professores, alunos, funcionários, pais e comunidade
próxima, que se tornam co-responsáveis pelo êxito da instituição. É
assim que a organização da escola se transforma em instância
educadora, espaço de trabalho coletivo e aprendizagem.”.
Libâneo(2001, p.115)

Considerando o Decreto Nº 33.926/17, que regulamenta o serviço voluntário no âmbito da
Administração Direta, Indireta e Fundacional do Município de Guarulhos, salientamos as
equipes gestoras das EPGs e Instituições Parceiras (Conveniadas) a importância de legitimar
as ações geridas e desenvolvidas na articulação da relação Escola/Comunidade como
proposta de empoderamento social, atendendo os requisitos de Gestão Pública pautada pela
participação, gestão competente e governabilidade fundada na transparência.
“...um trabalho voltado para o desenvolvimento de uma educação que atenda aos reais
interesses da comunidade escolar, bem como, a estruturação de um espaço ativo e facilitador,
capaz de solucionar os problemas de todos os seus segmentos. Por esse motivo, a
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indissociável da cidadania plena e fundamento do desenvolvimento sustentável.
Desta forma, solicitamos o apontamento das parcerias estabelecidas na utilização dos
tempos e espaços cedidos pelas escolas aos Serviços Voluntários, Entidades sem Fins
Lucrativos, Associações de Bairro, ONGs, Igrejas, Instituições Privadas, Institutos Federais,
Estaduais e Municipais, Faculdades e Universidades.

Para acolhimento, seguem os formulários em anexo que regularizam as ações:
Agendamentos de Cessão de Espaços e Serviços Voluntários, que deverão ser
encaminhados via Fácil Educação, A/C Divisão Escola 360.

Qualquer dúvida, colocamo-nos à disposição para dúvidas e esclarecimentos na Divisão
Escola 360, através do telefone 2475-7319 Ramais 7586/7585 com Renata ou Valéria das 8h
às 17h.
Respeitosamente,

Profª Luciene Almeida Andrade
Gerente Administrativa

De acordo:

Alexandre Turri Zeitune
Secretário da SECEL
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