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EDITORIAL

EDIÇÃO Nº 8

Quando a educação
melhora a vida das pessoas,
transforma o país
É com enorme satisfação e alegria que a

tem contribuído para a elevação do IDEB

Secretaria de Educação apresenta a Re-

das Escolas da Prefeitura. A nota do MEC

vista de Educação nº 8, publicação que

é resultado do trabalho e do esforço co-

apresenta os principais eixos de atuação

letivo de todos os profissionais da edu-

da Rede Municipal e que revela a con-

cação e de toda a comunidade escolar

solidação de práticas que visam a me-

no processo de ensino-aprendizagem

lhoria da qualidade social da educação.

de nossas crianças, jovens e adultos.

Nesta Revista, a utilização dos espa-

Depoimentos de alunos, professores,

ços dos CEUs pelos munícipes, a in-

cozinheiros, comunidade escolar, pais e

tegração das famílias nas escolas, as

funcionários da Secretaria de Educação

revitalizações, ampliações, reformas e

reforçam essas ações e demonstram

construções de novas unidades esco-

que todo esse trabalho está refletindo

lares, os programas que garantem ali-

positivamente na vida das pessoas, e

mentação e uniforme escolar, o plano

principalmente no ambiente escolar.

de carreira dos profissionais do quadro

Consideramos a educação como um

do magistério, os cursos do programa

fator decisivo na construção de uma so-

de formação permanente oferecidos

ciedade justa, igualitária, fraterna e so-

aos educadores e à comunidade, a

lidária. Ao transformar a realidade das

sistematização do Projeto Político-Pe-

pessoas, por meio da educação, nós

dagógico e todo o investimento que a

transformamos nosso país, apontando

Secretaria de Educação tem feito para

para um horizonte de renovação e con-

garantir que a tecnologia faça par-

quistas, para que juntos possamos vis-

te do cotidiano de professores e alu-

lumbrar um futuro melhor para todos.

nos são alguns dos temas abordados.

Um forte abraço,

Esse grande conjunto de ações que es-

Prof. Moacir de Souza
Secretário de Educação

tamos desenvolvendo simultaneamente
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Em setembro de 2015, o edifício sede da Secretaria de Educação, onde
trabalham aproximadamente 600 servidores, completou 5 anos

CEUs oferecem
Mostra da Educação Centros de Incentivo
à Leitura
piscinas e muito mais Municipal
Mais educação, cultura, esporte
e lazer

Perspectiva de uma educação
em DIREITOS HUMANOS

Mais livros e hábitos muito mais
saudáveis

CEU Paraíso-Alvorada
Fotos: Maurício Burim/SE

COMUNIDADE
NA ESCOLA
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CEUs: um novo conceito
de educação na cidade
Com uma proposta educacional inovadora, os Centros de Educação Unificados
de Guarulhos - CEUs promovem, desde
2009, uma revolução na educação da
Rede Municipal, envolvendo escolas e
famílias em ações educativas, culturais,
artísticas e esportivas que promovem o
desenvolvimento integral de crianças,
jovens e adultos das comunidades do
seu entorno.

Para isso, contam com uma infraestrutura gigantesca que abrange Escolas da
Prefeitura, piscinas, ginásios poliesportivos, Centros de Incentivo à Leitura, Telecentros e Teatro.

Os CEUs vêm contribuindo efetivamente
para revitalizar áreas e regiões descentralizadas ou periféricas da cidade com
o compromisso de promover a inclusão
social; empoderando famílias e melhorando a qualidade de vida de pessoas
de todas as idades.
Do ponto de vista da formação plena do
ser humano, os CEUs são espaços destinados à educação integral, com todas
as suas potencialidades, já que ocorre
também em outros espaços, além da
sala de aula.

Foto: Maurício Burim/SE

CEU Parque São Miguel

Foto: José Luiz Nascimento/PMG

CEU Presidente Dutra

“Quando abrimos o curso de corte

gratuitas é visível: casas do entorno são

e costura no CEU Ponte Alta, as alu-

revitalizadas, o espaço urbano se transfor-

nas se sentiram encorajadas a vol-

ma, as pessoas passam a praticar espor-

tar a estudar. Muitas mulheres vêm

tes e a melhorar sua saúde.

de bairros próximos como Lavras,

Se de um lado os investimentos nos CEUs

Soberana, Carmela e São João,

são muito volumosos, de outro os resulta-

trazem os filhos e acabam conquis-

dos são bastante satisfatórios. CEU é Edu-

tando até novas amizades. É ma-

cação, Esporte, Cultura e Lazer. CEU signi-

ravilhoso!”, diz radiante a coordenado-

fica muito mais qualidade de vida para a

ra pedagógica do CEU Ponte Alta, Tereza

população.

Miras.

Cintia de Oliveira Soares da Silva, que

O impacto provocado nas comunidades

desde a inauguração do CEU Paraíso-Al-

pelos CEUs que recebem mais de 40 mil

vorada frequenta o curso de Ginástica na

pessoas semanalmente e com atividades

Comunidade, começou a levar a sério a

Mais de
40 mil pessoas
frequentam
semanalmente
os CEUs.
Educação,
Cultura, Esporte
e Lazer. Tudo
isso em um
único espaço
bonito e
agradável,
com atividades
diversificadas e
gratuitas.
9
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mudança de hábitos quando descobriu,
em consulta médica, que estava com obesidade grau 1 e precisava se cuidar.

“Foi maravilhosa a experiência
das aulas de ginástica no CEU porque em apenas 5 meses consegui
eliminar 10 quilos. E este fato aumentou demais a minha autoestima, inclusive incentivei um grupo

Todos os CEUs de Guarulhos estão de
portas abertas para a população e
quando isso acontece, é muito natural
que as pessoas se apropriem e participem e aí as oportunidades aparecem.
Foi o que ocorreu neste caso.

de amigos que agora também faz

“Quando o coordenador do CEU

exercícios comigo no CEU. Meus fi-

Bambi sugeriu uma exposição com

lhos também já estão participando

as minhas telas, fiquei sem reação.

dos cursos, tanto da ginástica acro-

Então, me imaginei lá no Louvre,

bática, quanto do Street Dance e

em Paris, junto com os pintores

fico muito feliz por estar sendo uma

que admiro. Tudo o que eu aprendi

referência positiva na vida deles”.

sobre arte foi aqui no CEU e achei

Foto: Maurício Burim/SE

Victor Valentim
Estudante de Artes Visuais
CEU Bambi

CEUs ampliam leque de
oportunidades

Foto: Maurício Burim/SE

CEU Pimentas

a ideia das exposições dos alunos

“Tudo aqui no CEU Rosa de França

bem bacana, porque assim muitas

é muito legal e eu gosto de todas

pessoas que fazem arte poderão

as atividades que faço. Adoro as

mostrar que aqui também se faz

aulas de história em quadrinhos,

arte-educação e cultura”.

porque sempre gostei de desenhar
e no curso eu estou aprendendo a

A declaração do aluno do curso de Artes

desenhar melhor. Gosto muito das

Visuais do CEU Bambi, Victor Valentim,

aulas de basquete também, por-

reflete o conceito de qualidade social da

que é diferente do futebol, que só

Rede Municipal de Guarulhos, que em

usa os pés. Os esforços que a gente

muitos espaços oferece elementos para

faz desenvolvem a gente.” Caio de

a superação das barreiras sociais.

Souza Coelho, 10 anos.
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Muito mais motivadas,
famílias se aproximam da
vida escolar
Estreitar a relação das famílias dos alunos com as Escolas da Prefeitura. Esse é
um dos principais objetivos do Programa
Comunidade na Escola, que tem como
proposta manter as portas abertas para
a população, acolhendo e estimulando
o seu envolvimento na vida escolar de
seus filhos.

com a formação integral dos alunos, incluindo aulas de artes cênicas, oficinas
e ensaios.
Ricardo Almeida, professor do programa há 4 anos, conta que o objetivo
das aulas é oferecer, a partir de jogos
e dinâmicas de Viola Spolin vivências e
aprendizados de letramento e consciência corporal.

Com os 10 CEUs - Centros de Educação Unificados, essas oportunidades

“A ideia das aulas de teatro é ser

de aproximação da comunidade se in-

um complemento da educação que

tensificam, constituindo um espaço de

eles têm na escola. Trabalhamos

interação social, familiar e cidadã para

atividades que ajudam na alfabe-

crianças jovens e adultos da cidade.

tização com jogos e dinâmicas de

O Teatro na Comunidade é um desses
projetos que vem impactando positivamente o desenvolvimento de crianças e

expressão corporal como câmera
lenta – pegar e congelar, ocupação
do espaço cênico, e jogos senso-

jovens do entorno, ampliando a sua lei-

riais, sempre com um espaço livre

tura de mundo e conhecimentos sobre

para a improvisação. As aulas pro-

arte e cultura.

porcionam ainda, um efeito muito

O programa que é realizado desde 2010,
em parceria com a Cooperativa Paulista
de Teatro / Núcleo Arlequins reúne mais
de 2 mil pessoas entre 14 e 78 anos de
idade, em suas atividades nos 19 polos

positivo no desenvolvimento das
crianças principalmente quanto a
valores como respeito, integração,
limites e responsabilidade”, esclarece.

dos CEUS. Aqui, o teatro é visto como

A aluna Thamires Pires dos Reis, de 11

ferramenta de educação que contribui

anos de idade, conta a experiência dos

Foto: Maurício Burim/SE

Teatro na Comuniadde
Salão do Livro

primeiros encontros do curso de teatro

“Trabalhar com crianças das comu-

no CEU Presidente Dutra. “Acho legal

nidades dos CEUs é fantástico, por-

e divertido participar. A gente faz

que nem sempre esses alunos têm

apresentações, interpreta alguns

oportunidades de vivências cultu-

textos e o professor Ricardo é muito
legal e ajuda todo mundo a entender as coisas. O que eu mais gostei
de fazer foi o personagem do livro
‘O gato de botas’, foi bem bacana”.
Ricardo narra emocionado a alegria de
participar de um projeto que emancipa
e propicia o protagonismo e ampliação
de mundo de tantas crianças e jovens
espalhados pela cidade.

rais e o teatro amplia os horizontes e faz com que eles possam ter
outros sonhos para a própria vida.
Eu espero conseguir plantar a sementinha da arte em muitos corações e daqui a alguns anos encontrar alguns deles me contando que
continuam fazendo teatro, se profissionalizando. Se eu escutar essas
palavras da boca de uma criança,
ah, vai ser muito bom”.
13
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Atividades
do Programa
Comunidade na
Escola incentivam
a participação
das pessoas

CEU de Brincadeiras
Jogos, brincadeiras, contação de histórias, oficina de penteados, apresentações de dança. Essas e outras atividades integram a programação especial
do CEU de Brincadeiras, evento que
acontece durante a Semana da Criança,
privilegiando as relações sócio-educacionais, de convívio familiar e comunitário, por meio da arte, cultura e atividades
esportivas.

Mais de 20 mil pessoas participam
semanalmente dos mais variados cursos
que acontecem nos CEUs, tais como Inglês,
Espanhol, Artesanato, Artes Visuais, Histórias

Brincando nas Férias
Voltado aos alunos da Rede Municipal,
de 4 a 12 anos de idade, o Projeto Brincando nas Férias acontece no período
das férias escolares e são oferecidas

em Quadrinhos, Teatro na Comunidade,
Ballet, Dança do Ventre, Dança de Salão,
Power Dance, Street Dance, Canto Coral,

atividades pedagógicas, esportivas, culturais e recreativas, além de passeios
temáticos monitorados por professores
de Educação Física.

Flauta, Teoria Musical, Violão, Violino, Corpo
e Movimento, Basquete, Capoeira, Futebol
Society, Ginástica Acrobática, Ginástica

InterCeus
O Campeonato InterCeus é uma atividade que reúne crianças e jovens de

Artística, Ginástica, Ginástica Localizada,

todos os CEUs da cidade para um gran-

Ginástica Rítmica, Natação, Hidroginástica,

de evento esportivo nas modalidades

Jogos de Tabuleiro, Jiu-jitsu, Judô, Karatê,
Kung Fu, Tênis de mesa, Vôlei e Vôlei Adaptado,
Culinária, Manicure, Hardware, Informática.

*Confira os cursos oferecidos no CEU mais
próximo da sua casa.

Futsal e Ginástica Acrobática. Para o
coordenador de esportes do CEU Parque São Miguel, Alan Thiago Marcelino
Felicíssimo, é uma imensa alegria ver
toda a comunidade participando desse
grande evento.

Foto: Maurício Burim/SE

Ginástica na Comuniadde
CEU Cumbica

“Para nós é uma experiência incrível porque aproxima as crianças
das atividades, além de ser uma
oportunidade de atender a comunidade integrando todos os CEUs da
cidade. Com certeza, o InterCeus é
uma atividade muito agradável e

Ginástica na comunidade
A Ginástica na Comunidade atrai milhares de pessoas, muitas delas pais e
mães de alunos. Contribui de forma efetiva para melhorar a qualidade de vida,
através de práticas corporais, atividades
culturais e integração social.

divertida”.
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Mapa dos CEUs
de Guarulhos
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Novas escolas – mais vagas,
tempo de estudo e conforto
para os alunos
mobilização dos moradores do entorno,

colar, com ensino de boa qualidade é

uma conquista fundamental para as

a base em que se constituem todos os

crianças, jovens e adultos. “Nossa es-

projetos e as ações da Rede Municipal

é cada vez mais presente na vida do ci-

cola nasceu do esforço da comunidade que viu no equipamento um
caminho para a transformação da
sua realidade, por meio da educação”, reforça a diretora da EPG Mário

dadão guarulhense.

Quintana [Jardim City].

Argentina Concebida da Silva Barbo-

A oferta de vagas na Rede Municipal de

sa explica que a escola é fruto de uma

Guarulhos teve um aumento de aproxi-

de Educação de Guarulhos. Espaços privilegiados de múltiplos aprendizados,
valores humanos e cidadania, a escola

Sala de Leitura
EPG Álvares de Azevedo
CEU Ottawa-Uirapuru

Foto: Maurício Burim/SE

Atender todas as crianças em idade es-

Foto: Maurício Burim/SE

Sala de aula
EPG Nadja M. Seabra Santos

madamente 400% nos últimos 15 anos.

matriculadas, atendidas por cerca de

Isso mostra o empenho da Secretaria de

1.400 educadores.

Educação em garantir, com qualidade
social, o acesso e permanência de todas

Atualmente a Rede Municipal conta com

as crianças em idade escolar.

139 escolas, atendendo aproximadamente 116 mil alunos, sendo que destes,

A partir de uma realidade herdada da

25 mil são atendidos em creches. A EPG

década de 1990, havia um contingente

Silvia de Cássia Matias [Jardim Santa

de crianças fora da escola, em relação

Inês] foi a escola mais recente, entregue

ao número de vagas existentes, assim,

este ano.

muitos pais tinham que matricular seus
filhos em escolas particulares. Até 2000,

Através das ações e projetos desen-

a Rede Municipal contava com 64 uni-

volvidos, foi possível atender todas as

dades escolares, aproximadamente 24

crianças a partir dos 4 anos de idade,

mil alunos e 6 creches com 350 crianças

garantindo a vaga e também a sua

55 mil alunos,
aproximadamente, estão
permanecendo
mais tempo na
sala de aula

23

24

permanência. Com esta ampla oferta,

tudo aqui em nossa escola nova”,

a Secretaria de Educação faz a esco-

disse Letícia. “As salas são grandes

la chegar cada vez mais perto da casa

e iluminadas, temos muito espaço

do aluno. Isso significa inclusão social e

para brincar”, observou Nataly.

cada vez mais qualidade no ensino.
A professora Patrícia Picon também
As alunas do 3º ano Letícia Rocha de

apontou o amplo espaço da escola

Barros Silva, 8 anos de idade, e Nataly

como um elemento positivo. “Um am-

Teixeira Mota, 9, falaram sobre a ale-

biente agradável também contribui

gria de estudar na nova unidade da EPG

para melhorar o aprendizado das

Nazira Abbud Zanardi. “Eu gostei de

crianças”.

Fotos: Maurício Burim/SE

Reforma da
EPG Euclides da Cunha

Reforma da
EPG Erico Veríssimo

Foto: Maurício Burim/SE

EPG Wilson Pereira da Silva

Mais escolas
reformadas, ampliadas
e revitalizadas

e está muito satisfeita com o projeto
de revitalização, que gerou economia
de água e luz para a escola: “a parte

Maria Filomena de Castro é diretora da

administrativa foi toda ampliada,
foram construídos mais banheiros
e a cozinha também foi reformada. Além disso, o piso do pátio que
antes era de cimento, recebeu um
revestimento de granilite, as portas
foram trocadas e as paredes pintadas. Com a troca do telhado, a estrutura ganhou telhas translucidas,
e isso gera economia na conta de
luz. Com as novas torneiras com
temporizador, economizamos tam-

EPG Evanira Vieira Romão desde 2011

bém mais água”.

As reformas e revitalizações também foram de grande importância para o bom
desenvolvimento das atividades nas escolas. Nos últimos anos, a Secretaria de
Educação reformou e ampliou cerca de
39 Escolas da Prefeitura que ganharam
novas salas de aula; outras 40 unidades
foram revitalizadas e receberam novas
instalações elétricas, hidráulicas, pintura
e pórtico.

25
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A diretora Maria Filomena conta que,
num espaço agradável, as pessoas
sentem mais prazer e motivação para
trabalhar e estudar: “os pais e os alu-

nos falam com orgulho da nossa
escola, observam que ela ficou
muito mais bonita depois da reforma, e tudo isso melhorou a autoes-

Quadras poliesportivas:
muito mais qualidade
de vida e diversão para
as crianças
A prática de esportes nas escolas contribuiu para melhorar a qualidade de vida
da população; neste sentido, a construção e cobertura de quadras poliespor-

tima do grupo, afinal, quem é que

tivas favorece a utilização pelos alunos

não gosta de trabalhar num lugar

das Escolas da Prefeitura e também pela

aconchegante”.

comunidade.

Foto: Maurício Burim/SE

EPG Zumbi dos Palmares

Foto: Maurício Burim/SE

Vivian Montes
Professora de Educação Física

Um exemplo que ilustra o sucesso da

mental fica evidente para toda a

parceria na utilização dos espaços po-

comunidade”.

liesportivos pela escola e pela comunidade é a quadra localizada ao lado da
EPG Siqueira Bueno, que foi construída
recentemente. Para a professora de
Educação Física Vivian Montes, ter um

Parte da construção, reforma e cobertura das quadras foram realizadas em
parceria com o Governo Federal, com
recursos do Programa PROINFÂNCIA,
destinados para este fim. Elas contam

local apropriado para a prática de es-

com arquibancadas, vestiários, banhei-

portes faz toda a diferença: “temos um

ros masculinos e femininos.

espaço privilegiado, uma estrutura muito boa, com demarcações
no chão que permitem a prática

A Secretaria de Educação já entregou 11
quadras poliesportivas e outras 5 estão
em construção. As quadras estão equi-

de diferentes modalidades. Como

padas para a prática de diversas moda-

a quadra é aberta, nosso trabalho

lidades, como basquete, voleibol e fute-

com as crianças do Ensino Funda-

bol, entre outras.
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Mais escolas, mais
tempo de estudo

A funcionária da Unidade Básica de Saú-

Para aumentar o tempo de permanên-

muito grande no desempenho do filho

cia das crianças na escola, a Secretaria

Daniel, que está no 2º ano, em relação

de Educação substituiu o período inter-

ao filho David, que hoje está no 5º ano e

mediário em 57 Escolas da Prefeitura.

estuda na EPG Izolina Alves David desde

de Tranquilidade, Fátima Aparecida Pedrogão Cordeiro, notou uma diferença

antes da ampliação da permanência.

“Quando a criança fica mais na
escola, o professor consegue tra-

“Não é apenas a aprendizagem

balhar diversos conteúdos, e isso

que melhora, o modo como eles

dá mais desenvoltura, autonomia

se relacionam com os colegas,

e responsabilidade às crianças. Elis

professores, funcionários da esco-

e Sara se tornaram mais indepen-

la e mesmo com o que aprendem

dentes, curiosas, fazem pesquisas,

é diferente, esse tempo a mais na

vão atrás de respostas. Foi na in-

escola tem feito diferença na vida

ternet que Elis aprendeu a fazer o

deles”.

cálculo da raiz quadrada além de
descobrir que há uma mesquita

Cerca de 55 mil alunos estão permane-

islâmica em Guarulhos”, observou

cendo mais tempo na sala de aula, tudo

a designer gráfico Valdelice Helena de

isso somado ao atendimento realizado

Moraes Dias.

nas creches e graças à construção de
novas unidades escolares.

Valdelice é exemplo de mãe que participa da vida escolar de suas filhas, as pe-

Além de permitir o desenvolvimento de

quenas Sara, de 7 anos de idade, e Elis,

práticas pedagógicas, que tem brilho

de 9 anos, alunas do 2º e 4º anos da

especial porque são discutidas e ideali-

EPG Izolina Alves David. Atenta ao de-

zadas nos horários de trabalho coletivo

senvolvimento das meninas, ela obser-

e nas horas-atividade por todos os pro-

vou que o tempo maior de permanência

fessores, a coordenadora pedagógica

na escola tem feito uma grande diferen-

Carla Alves Cândido aponta que, com

ça no aprendizado das duas meninas.

a ampliação da jornada, o aproveita-

Foto: Maurício Burim/SE

EPG Bárbara Cristina

mento das crianças em sala de aula é

bra mais tempo também para um

indiscutível.

trabalho com diferentes metodo-

“O professor tem mais tempo para
tratar dos conteúdos e pensar em
estratégias para a próxima aula, a

logias, para aprofundar saberes e
ampliar o aprendizado para outros
espaços”.

partir das dúvidas das crianças. So-
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Fotos: Maurício Burim/SE

À esquerda:
Programa Leite em Casa
EPG Chico Mendes
À direita:
Alimentação Escolar
EPG Siqueira Bueno

GARANTIA DO ACESSO
E DA PERMANÊNCIA
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Programas garantem
condições para que
alunos frequentem as
aulas com dignidade
Escolas bem equipadas, amplas, are-

transporte gratuitos. Para a Secretaria de

jadas, com mobiliário adequado para

Educação, educar é mais do que cons-

cada etapa do desenvolvimento esco-

truir escolas para oferecer novas vagas,

lar. Uniforme, material, alimentação e

é garantir condições necessárias para

O kit de uniforme
EPG Chiquinha Gonzaga

entregue pela Secretaria
é composto por uma
jaqueta, duas calças,
duas meias, duas
camisetas de mangas
curtas, tênis, um short
saia para as meninas e
uma bermuda para os
meninos.

Já no kit de material
escolar, os alunos recebem
uma mochila, cadernos de
brochura capa dura, papel
sulfite, pincéis, lápis de cor,
apontadores, lápis preto,
tubos de cola branca,
borrachas brancas,
tesoura escolar, estojo,

Foto: Maurício Burim/SE

entre outros.

Foto: Maurício Burim/SE

Micro-ônibus adaptados

a permanência das crianças, jovens e

economia, se eu tivesse que gastar

adultos no processo educativo.

essa ‘dinheirama’ com material e

Cerca de 116 mil alunos são beneficiados anualmente, com programas que
oferecem igualdade de condições para
a prática educativa, além de conforto,

roupas seria muito mais difícil”.

Programa de Transporte
Escolar Gratuito

segurança para os alunos e economia

Com uma frota de 215 veículos, sendo

para as famílias.

14 micro-ônibus adaptados para atender alunos com deficiência, cedidos pelo

Para Valdine Alves de Oliveira, avó do

Governo Federal, o Transporte Escolar da

aluno Cauã da EPG Nadja Maria Sea-

Secretaria de Educação atende mais de

bra, os uniformes e materiais escolares

12 mil alunos matriculados nas Escolas

ajudam muito no orçamento da famí-

da Prefeitura de Guarulhos que moram

lia: “Receber uniforme e material é

a 2 km ou mais da escola. Esse é o caso

muito bom! O melhor para mim é a

dos alunos do bairro Água Azul que es-

14 micro-ônibus
adaptados
transportam
alunos com
deficiência
gratuitamente
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tudam na EPG Manoel Rezende da Silva,

mandar nossas crianças para as

localizada no Parque Residencial Bambi.

escolas”.

Renan Maik Lima Alves, aluno do 4º ano,

O aluno do 2º ano da EPG Crispiniano

é uma dessas crianças beneficiadas

Soares, Ramon Dias, é deficiente físico e

pela gratuidade do transporte escolar. A

há três anos usa o transporte para ir à

mãe de Renan, a dona de casa Juciara

escola. Sua mãe, a dona de casa Elisan-

de Lima, diz que confia plenamente no

gela Dias de Souza Pereira, está bas-

’tio da perua’, que leva e traz o menino,

tante satisfeita com o atendimento e a

todos os dias: “sou grata à escola e

atenção prestados ao seu filho: “facili-

aos motoristas pelo serviço pres-

tou muito a nossa vida, seria muito

tado porque esse é outro grande

difícil levar o Ramon para a escola

incentivo que nós pais temos para

sem o transporte escolar”.

Foto: Maurício Burim/SE

Transporte Escolar
EPG Marfilha Belloti Gonçalves

Foto: Maurício Burim/SE

Alimentação Escolar
EPG Marfilha Belloti Gonçalves

Garantir segurança e conforto dentro

e os móveis utilizados na secretaria das

das salas de aula é também uma ação

escolas e na sala dos professores, re-

prioritária. É por isso que a Secretaria

presentam um pacote de materiais cui-

de Educação investe em mobiliário re-

dadosamente escolhidos para deixar os

sistente, adequado a crianças, jovens e
adultos, para que, ao vir para a escola,
o aluno se identifique com aquele espa-

ambientes mais bonitos e apropriados
para a aprendizagem dos alunos.

ço divertido, atraente e estimulante para
que todos se conscientizem do seu cuidado e higiene.
Salas arejadas, paredes bem pintadas e
as lousas novas são parte desse conjunto que compreende também o mobiliá-

Mais de 35 milhões de
refeições são servidas
anualmente na Rede
Municipal

rio resistente e durável das escolas. As

A Rede Municipal de Guarulhos é a 2ª

mesas e cadeiras coloridas das salas de

maior do estado e também está entre as

Educação Infantil e Ensino Fundamental

maiores redes de educação do Brasil.

Diariamente,
são servidas
mais de 200
mil refeições
nas Escolas da
Prefeitura
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Assim sendo, os números são proporcionais ao seu tamanho.
Melhorar a aprendizagem e o desenvol-

papéis da alimentação escolar, fazer a educação nutricional de nossos alunos”, esclarece Gisela.

vimento das crianças numa rede desse

Crianças com diabetes, intolerância ao

tamanho é um grande desafio diário.

glúten, lactose ou a outras substâncias

Assim, ao adotar um cardápio diversifi-

têm atendimento específico, com cardá-

cado e balanceado, com alimentos ricos

pio adaptado e devidamente acompa-

em nutrientes, como arroz, feijão, car-

nhado pelos especialistas.

nes, legumes e frutas a Rede Municipal
teve um importante ganho.

A formação para os cozinheiros e a publicação dos Livros de Receita e do Ma-

As Escolas da Prefeitura contam com

nual de Boas Práticas são algumas das

profissionais bem preparados e espe-

ações da Secretaria de Educação que

cializados, como nutricionistas, que jun-

estão alinhadas à concepção de Nutri-

to com os cozinheiros elaboram as re-

ção Escolar, cujo foco é a necessidade

feições baseadas na culinária brasileira,

nutricional dos alunos nas diversas fai-

incentivando hábitos alimentares sau-

xas etárias.

dáveis, com alimentos naturais e muito
variados.

do dia para o aluno Clayton Andrade

Livro de Receitas
Manual de Boas Práticas

Um dos momentos mais aguardados

Gisela Mayumi Kodama, nutricionista do

de Brito Cruz, de 9 anos de idade, ma-

Departamento de Alimentação e Supri-

triculado no 4º ano da EPG Clementina

mentos da Educação, explica que, dia-

de Jesus, é a hora do almoço: “Tia, a co-

riamente, são servidas mais de 200 mil

mida daqui é deliciosa e depois que a

refeições nas Escolas da Prefeitura.

gente come, nós podemos conversar e

“Nossa preocupação é oferecer um
cardápio que, além de nutritivo e
variado, dê a oportunidade para
as crianças conhecerem novos alimentos, como por exemplo, o caqui, que normalmente é confundido com o tomate, e esse é um dos

brincar bastante”, fala entusiasmado.
As cozinheiras Luci Mitie Nakano Silva e
Regina Aparecida Teubner Prolezi são as
protagonistas das refeições saborosas
que encantam e afloram o paladar dos
alunos: “Quando a gente cozinha

com carinho, com amor, com cal-

Foto: Maurício Burim/SE

Fábio César Augusto
Cozinheiro da EPG Marfilha
Belloti Gonçalves

ma, tudo fica mais gostoso”, explica

sistema de self-service, as Escolas da

Luci. A companheira de ofício, Regina,

Prefeitura incentivam a autonomia das

esclarece que outro ponto muito impor-

crianças em idade escolar a se alimen-

tante para a qualidade da alimentação

tarem bem.

das crianças é a escolha da Secretaria
de Educação pela aquisição de alimentos frescos: “quanto mais natural a

alimentação, mais rica em vitaminas e propriedades ela é”.

“O self-service é muito bom e eficiente, deixa as crianças a vontade para se servirem, e tanto nós os
cozinheiros como os professores
ajudamos na orientação da quanti-

O saboroso menu das escolas revela

dade correta de alimento que deve

que o cuidado e a atenção vão muito

ser colocado no prato, para evitar

além daquilo que é ensinado em sala de

desperdício”, conta o cozinheiro Fábio

aula e que a hora de se alimentar tam-

César Augusto, da EPG Marfilha Belloti

bém é educativa. Com a implantação do

Gonçalves.
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Programa Leite em Casa
beneficia cerca de 110 mil
alunos
O Programa Leite em Casa que atende
110 mil alunos das Escolas da Prefeitura garante diariamente 200ml de leite
como complemento alimentar para as

Foto: Maurício Burim/SE

crianças em idade escolar. Os nutrientes

para as crianças consumirem em suas
casas.
Maria Aparecida de Oliveira, mãe da
aluna Mila Vitória de Oliveira, da EPG
Mônica Aparecida Moredo, no Jardim
Fátima, conta que está muito feliz em
receber o benefício. “Desde que eu

comecei a receber o leite em pó,

são necessários para que elas possam

minha filha passou a se alimentar

frequentar as aulas bem alimentadas e

melhor. A Mila gostou tanto que é

assim aproveitar melhor o aprendizado.

ela mesma quem prepara sozinha

Anualmente a Prefeitura adquire e distri-

o leite no café da manhã”, conta or-

bui cerca de 1.300 toneladas do produto

gulhosa a mãe da menina.

Programa Leite em Casa
EPG Mauro Roldão Neto

Foto: Maurício Burim/SE

Projeto Horta na Escola: crianças
cultivam alimentos e aprendem a
saborear verduras e legumes.
EPG Eugênio Celeste Filho

Da roça e da horta para o
faz: “eu pego um copo, coloco água prato do aluno
E é a própria Mila quem explica como

fria, ponho um pouco de leite em
pó, mais um pouco de água e mis-

Maçã, banana, farinha de mandioca,

turo tudo. Fica muito bom”, avalia a

suco de soja, cenoura e abobrinha.

garota.

Atualmente, 30% dos recursos para a

Além da boa aceitação do leite pela filha, Maria Aparecida reforça ainda que
após o início do programa consegue
economizar, em média, R$ 500,00/ano.
Com esta significativa quantia ela pode
adquirir outros gêneros alimentícios
para a pequena Mila.

alimentação escolar são investidos na
Agricultura Familiar, compromisso da Secretaria de Educação que favorece uma
alimentação saudável nas escolas. Por
ano, cerca de 600 toneladas de arroz e
200 toneladas de feijão são consumidas
nas Escolas da Prefeitura.
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No final de 2014, a cidade de Guarulhos
sediou o VI Congresso dos Trabalhadores da Agricultura Familiar – CONAFESP,
no qual foram discutidos diversos aspectos da comercialização, segurança
alimentar, a escassez da água e preservação do meio ambiente, relação e integração campo cidade na produção de
alimentos, a mulher e o jovem do campo, habitação, produção agroecológica
e novas tecnologias.

Mais Saúde na Escola
O Programa Saúde na Escola – PSE,
parceria das Secretarias de Educação e
Saúde é uma ação complementar que
visa contribuir para a formação integral
dos estudantes por meio de ações de
promoção, prevenção e atenção à saúde.
Diversos exames são realizados pelo
Programa, tais como: checagem de
peso e altura, exame de vista e de audição e também exame nutricional e psi-

Foto: Maurício Burim/SE

Programa Saúde na Escola
EGP Faustino Ramalho

Foto: Maurício Burim/SE

Programa Menina dos Olhos
EPG Mário Quintana

cológico, além de consultas com a equipe de dentistas diretamente na escola.
O Programa Menina dos Olhos, uma das
linhas de ação do PSE, tem como objetivo identificar, prevenir e proporcionar
assistência à saúde visual dos alunos,
contribuindo para a redução da eva-

Desde 2009, já foram entregues mais
de 27 mil óculos às crianças, jovens e
adultos da Rede Municipal. O procedimento envolve triagem, diagnóstico e
tratamento dos problemas de acuidade
visual.

za pais e profissionais da educação

Proteção Escolar – escola
mais segura

sobre a necessidade de reconhecer

O Programa “Proteção Escolar – escola

sinais, sintomas e alterações visuais,

mais segura” é uma parceria das Secre-

como também sobre a importância

tarias de Educação e Segurança Pública

do tratamento precoce”, explica a co-

que visa oferecer mais segurança nas

ordenadora da Secretaria de Educação,

Escolas da Prefeitura, aos alunos e pro-

Rita Andrade.

fessores.

são escolar. “O Programa conscienti-

Mais de 27 mil
crianças, jovens
e adultos da
Rede Municipal
receberam
óculos do
Programa
Menina dos
Olhos
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Fotos: Maurício Burim/SE

À esquerda:
Programa Meus Livros
EPG Mariazinha Rezende Fusari
À direita:
Mostra da Educação Municipal
Adamastor Centro

PROJETO
POLÍTICO-PEDAGÓGICO
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Sistematização do Projeto
Político-Pedagógico: um
desafio assumido por todos
Ouvidos bem abertos, atenção, curiosi-

jovens e adultos, um documento no qual

dade. Os alunos do Maternal estão todos

são apresentadas as principais diretrizes

ali juntinhos no parque da EPG Cândido

do trabalho desenvolvido nas Escolas da

Portinari, para escutar o colega Ruan, de

Prefeitura, contendo metas e objetivos a

3 anos de idade, contar a história dos

serem atingidos por todos os educandos.

Três Porquinhos. A atividade que integra o

O QSN nasceu
de um longo
processo de
discussões e
contribuições
dos profissionais
das escolas e
da Secretaria
de Educação,
que definiram
os saberes
para os alunos
da Educação
Infantil, Ensino
Fundamental
e EJA.

projeto de Ciranda Literária oportuniza às

A alfabetização, os programas de forma-

crianças ampliar a sua leitura de mundo,

ção de leitores, o respeito à diversidade

bem como incentivar o prazer pela leitura.

humana, a livre expressão e a vivência

Orgulhosas com a desenvoltura do
menino, as professoras Vera Lúcia de
Oliveira Feitosa e Gina Lucia Pereira dos
Santos explicam que, com a proposta,
os alunos são incentivados a trabalhar
aspectos do seu desenvolvimento como
a alfabetização, letramento, autonomia
e a humanização: “Toda semana os

alunos escolhem um livro para levar
para casa e fazem a leitura com seus
pais, assim a atividade é potencializada pelo vínculo familiar”, observa
encantada a professora Gina.

artística são alguns dos eixos fundamentais do PPP e que estão expressos em um
conjunto de publicações que traçam as
concepções, diretrizes, metas pedagógicas e que norteiam as ações das escolas.
Uma dessas publicações é a proposta
Curricular Quadro de Saberes Necessários: o QSN.
A gerente da Divisão Técnica de Políticas para Educação Fundamental e EJA,
Miriam Augusto da Silva, esclarece que
o QSN nasceu de um longo processo de
discussões e contribuições dos profissio-

Esta é apenas uma experiência que

nais das escolas e da sede da Secreta-

demonstra o Projeto Político-Pedagó-

ria de Educação. Juntos, eles definiram

gico - PPP da Rede Municipal, constru-

as referências de saberes para os alunos

ído coletivamente, com vistas ao desen-

da Educação Infantil, Ensino Fundamental

volvimento integral de todas as crianças,

e Educação de Jovens e Adultos.

Foto: Maurício Burim/SE

Diagnóstico PPP
Adamastor Centro

“No movimento de discussão do
QSN até a sua sistematização em
2009, uma série de processos
foram desencadeados. Esse período
foi marcado pela participação de
representantes de todos os segmentos (professores, coordenadores,
diretores e profissionais da Secretaria) em reuniões periódicas, formações específicas com os professores
e com os coordenadores pedagógicos, além de plantões de atendimento. Muitos destes encontros
foram mediados pelo Prof. Celso
dos Santos Vasconcellos e discu-

tiram os saberes trabalhados nas
escolas, a partir das contribuições
dos segmentos”, conta Miriam.
Ela explica que o primeiro passo de sistematização da Proposta Curricular foi o
envio pelas escolas de um esboço de um
quadro com esses saberes. Outros destaques desse período foram a constituição
de um Grupo de Trabalho para sistematização das contribuições, a ‘Parada’, que
foi um dia reservado para discussão das
propostas, e a realização de um Seminário, referendando e efetivando a Proposta
Curricular.
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“O desejo de construir uma educa-

A diretora Sandra explica também que

ção de qualidade social, focada

cada uma das Escolas da Prefeitura vem

na formação de cidadãos críticos,
solidários e participativos, é o que
orienta a elaboração do PPP da
Rede Municipal. O QSN materializa
a concepção de aluno e sociedade
que a escola pode ajudar a formar,
cumprindo assim, sua função social”,

construindo seu próprio PPP. “A partir

dessas referências são consideradas as necessidades e particularidades da comunidade onde estão
inseridas, refletindo por meio de
seus projetos de ensino e aprendizagem sua relação com temáticas,
como sustentabilidade, arte, inclu-

Orientações Educacionais e Pedagógicas

são, protagonismo, práticas que
humanizam e enriquecem a apren-

da Secretaria de Educação, Sandra Soria.

dizagem dos alunos”, esclarece.

esclarece a Diretora do Departamento de

Foto: Maurício Burim/SE

Movimento de Discussão
Quadro de Saberes Necessários
Adamastor Centro

Foto: Maurício Burim/SE

Projeto Ecoviver
Teatro Adamastor Centro

A escola como importante
aliada na transformação do
meio
As Escolas da Prefeitura têm o papel
fundamental de difundir a informação
frente à importância de criação de uma

cidadania e para o entendimento de
que a atuação individual é imprescindível para a conquista de soluções e benefícios para o coletivo”,
argumenta a coordenadora pedagógica
Vânia Gonçalves de Oliveira, da EPG Cora

consciência ecológica sustentável. O

Coralina.

Projeto Ecoviver é uma das ações que

Ali, temas como o uso consciente da

dão oportunidade para os professores
atuarem como agentes multiplicadores
de uma nova consciência ambiental entre
os alunos.

“O Ecoviver oferece uma oportunidade única para o exercício da

água, aumento da população, desperdício, aquecimento global, reaproveitamento de materiais e mudança de
comportamento individual e coletivo são
alguns dos projetos desenvolvidos pelos
professores com os alunos.
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A reutilização de materiais de sucata,

o seu instrumento num momento

como cabos de vassoura e canos de PVC

específico”, esclarece o professor Athus

também vem potencializando a aprendi-

Marconato.

zagem dos alunos da EPG Darcy Ribeiro,
que há cerca de dois anos desenvolve a

Athus também ressalta que a Orques-

Orquestra de Canos, projeto que amplia

tra colabora para que os alunos tenham

ensino da música clássica.

Orquestra de Canos
Nathã e João Vitor
EPG Darcy Ribeiro

“A Orquestra ampliou o repertório
cultural das crianças, incentivou a
escuta atenta e a organização de
todos, afinal, cada um tem que tocar

uma nova perspectiva de vida, principalmente na descoberta dos seus talentos.

“Eu creio que todos podem aprender a tocar um instrumento, basta
ter força de vontade e dedicação,
como eles vêm demonstrando”.

Fotos: Maurício Burim/SE

a leitura de mundo dos alunos, a partir do

Foto: Maurício Burim/SE

Projeto Autonomia do Saber
EPG Gabriela Mistral

Os amigos flautistas Nathã e João Vitor

frequentar as aulas e aprender coisas

contam entusiasmados a alegria de

novas. “Antes das lições de casa, eu

participar da Orquestra: “Sabe, eu já

não tinha nada pra fazer e ficava em
casa jogando videogame. Quando
descobri que tinha uma banda na
escola, eu adorei e nunca mais quis
sair”.

sei ler partituras e que os desenhos
representam notas musicais. Daí, na
hora de tocar, é fácil, porque cada
furo da flauta tem a ver com uma
dessas notas também. Às vezes, a
gente tem que fazer umas dedilhadas mais difíceis, mas minha mãe
me falou que é errando que se
aprende”, explica Nathã.

Autonomia do Saber
valoriza o protagonismo
de jovens e adultos
Exercer a autonomia com responsabi-

João Vitor afirma contente que participar

lidade e aperfeiçoar a convivência em

do projeto trouxe mais motivação para

espaços sociais. Ao olhar para as espe-
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cificidades dos alunos que têm mais de
15 anos e que cursam as turmas da EJA,
o QSN aponta para uma iniciativa que

Uma escola realmente
inclusiva

busca promover a formação integral

“Desde que o José começou a estu-

de jovens e adultos, considerando suas

dar na Escola da Prefeitura ele está

histórias de vida, saberes, experiências,

mais otimista, confiante e seguro”,

vivências, culturas, valores, além de sua

afirma Fabiana Rodrigues Lucas.

realidade política e social.
Essa é a base do Projeto Autonomia do
Saber, proposta que reorganizou a rotina
da EJA da EPG Gabriela Mistral, e incentiva a autonomia e o protagonismo dos
jovens e adultos. Os alunos têm a liberdade de escolher temas e projetos para
desenvolverem em sala de aula.
O aluno José Carlos Gomes de Siqueira,
pernambucano de 38 anos, observa que
com a liberdade de escolha do conte-

A mãe do aluno da EPG Padre João Alvares, Fabiana, destaca que o filho com
síndrome de down sempre foi estudante
da rede particular, mas que apenas na
rede pública pode encontrar profissionais comprometidos em impulsionar o
seu desenvolvimento de forma múltipla.

“Nos dois últimos anos, senti que
o desenvolvimento do meu filho
estava sendo prejudicado na antiga
escola. Percebi que eles não tinham

údo, o Projeto Autonomia do Saber fez

muita experiência e o José se sentia

com que os alunos se dedicassem de

totalmente excluído das atividades”.

corpo e alma a sua escolarização. “com

a mudança, a gente tem a possibilidade de escolher aquela matéria que precisamos mais. Por exemplo, eu necessito mais de aulas de
português, por isso, assisto bastante
às aulas do professor Rafael. Antes,
os alunos faltavam muito, principalmente às sextas-feiras; hoje, como
as pessoas gostam mais das aulas,
têm mais responsabilidade com sua
frequência”.

Fabiana confessa que o trabalho feito
pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) na EPG Padre João Álvares, a
fez crer na qualidade e no compromisso
da escola pública com a educação das
crianças com deficiência.

“Aqui eu encontrei a verdadeira
inclusão. Essa escola abriu minha
mente para a qualidade do serviço
público. Desde o primeiro momento
fomos acolhidos com muito carinho,

Foto: Maurício Burim/SE

Atendimento Educacional
Especializado [AEE]
EPG Chico Mendes

além de termos encontrado apoio e
profissionais experientes. Agora eu
tenho certeza que estamos no caminho certo”.

pontua.

A deficiência de José aproximou Fabiana

Renata completa dizendo que acompa-

da psicopedagoga Renata Ragazzo
Pastori, que também tem um filho com a
mesma síndrome na escola.

“Trabalho como professora especialista com crianças deficientes há
17 anos e quando adotamos o João
já sabíamos que ele tinha Síndrome
de Down. Nesta mesma época,
decidi atuar como psicopedagoga

e já conhecia a escola Padre João
Álvares por conta dos alunos daqui
que também eram meus pacientes”,

nha de perto o processo de escolarização do filho, que vem desencadeando
grandes progressos. “A professora o

acolheu de uma forma maravilhosa.
O conteúdo dele é todo adaptado
e eu percebo que as professoras
que atuam no AEE buscam sempre
entender as suas necessidades

400 Agentes de
Apoio à Inclusão
auxiliam as
crianças quanto
à locomoção,
alimentação,
higienização,
favorecendo a
autonomia e a
independência
na escola e
fora dela.

para ajudá-lo no que for preciso,
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sempre respeitando o seu tempo

discriminação ou exclusão também inte-

de vida. Todos os dias tem lição de

gram o Programa de Educação Inclu-

casa, tem livro, atividades. E aí eu

siva da Rede que realiza ações formati-

fico pensando: nossa, eu que investi

vas e de acessibilidade, articuladas com

tanto dinheiro, agora vejo meu filho

o QSN.

dade e não gasto nada! Estou muito
satisfeita”.

Alunos da EPG Vereador
Carlos Franchin
CEU Cumbica

O respeito à diversidade e uma oferta
vasta de oportunidades para que todos
tenham condições iguais de acesso e
permanência, sem qualquer tipo de

Tais ações estão estruturadas a partir
dos seguintes eixos: 1. Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva; 2. Políticas Educacionais para
as relações étnico-raciais e de gênero; e
3. Prevenção às violências contra crianças e adolescentes.

Foto: Maurício Burim/SE

feliz tendo uma educação de quali-

Esse movimento torna-se ainda mais

Com os olhos vendados, subindo e

evidente na prática dos professores da

descendo a escadaria do CEU Jardim

Rede, tanto daqueles que atuam nas

Cumbica, alunos da EPG Vereador Carlos

salas regulares, quanto nas salas de

Franchin vivenciam na prática as dificul-

Atendimento Educacional Especializado –

dades de pessoas com deficiência visual.

AEE, como é o caso da professora Ligia
Tibério Brandão.

“Aprender e ensinar, num ambiente
escolar inclusivo, é uma maneira de
dignificar e respeitar a individualidade e as potencialidades de cada
aluno, porque todos são especiais”,
afirma. O AEE é realizado nas escolas regulares, em espaços denomina-

“Além de perceberem que o deficiente visual é capaz de realizar quaisquer atividades, essa foi
uma estratégia para que a turma
pudesse estabelecer um vínculo de
confiança e empatia uns com os
outros”, explica Wedia Gomes da Silva,
especialista de Educação Física.

dos Salas de Recursos Multifuncionais, e

Em parceria com o Ministério da Educa-

é parte integrante do Projeto Político-Pe-

ção [MEC/SECADI], o programa Escola

dagógico das escolas. Ele complementa

Acessível é outra ação importante da

e/ou suplementa a formação do aluno,

Rede Municipal que visa garantir essas

visando a autonomia na escola e fora

condições de acessibilidade para todos

dela, constituindo oferta obrigatória pelos

que necessitam.

sistemas de ensino.
Boas práticas pedagógicas em sala de
aula dependem também de sensibilidade e engajamento da gestão. Darcy

“Quando pensamos em acessibilidade é necessário ampliar o
conceito para além da questão

Medeiros Santana Bolou, diretora da EPG

arquitetônica e urbanística: acessi-

Chiquinha Gonzaga, aponta a importân-

bilidade é tudo o que possibilita a

cia da participação dos pais no processo

todos desfrutar das mesmas opor-

de inclusão escolar e aponta resultados

tunidades, como acesso à informa-

positivos desse entendimento na unidade:

ção, à comunicação, ao meio físico

“além do assessoramento que a
Rede oferece às escolas, a construção da cultura inclusiva depende de
formação de pais e educadores”.

e às relações interpessoais”, afirma
a gerente da Divisão Técnica de Políticas
para a Diversidade e Inclusão Educacional, Marli dos Santos Siqueira.
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IDEB confirma melhoria
da qualidade social da
educação
O Índice de
Desenvolvimento
da Educação
Básica – IDEB da
Rede, alcançou a
nota de 5.6, em
2013, superando
a meta projetada
pelo MEC.

uma das metas da Secretaria de Educa-

“Precisamos entender o IDEB como
o resultado de todo um processo,
considerando um conjunto de ações
que abrangem todas as escolas da
rede, e também como decorrência
dos educadores empenhados com
a aprendizagem dos alunos”, aponta

ção, que desde 2007 vem desenvol-

a diretora Sandra Soria.

Elevar a qualidade e aprendizagem de
todas as crianças, jovens e adultos é

vendo um conjunto de ações educativas
com a finalidade de contribuir para que
as crianças aprendam mais e melhor,
como demonstra o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB da
Rede, que subiu para 5.6, em 2013, superando a meta de 5.5 projetada pelo MEC
para 2015.

O Pacto assegura
que todas as
crianças estejam
alfabetizadas
até os 8 anos de
idade, ao final do
3º ano do Ensino
Fundamental.

Além do trabalho dos gestores e educadores, outras iniciativas contribuíram
para a superação da meta: o acompanhamento das escolas pelos técnicos
da Secretaria, o Programa de Formação Permanente, as ações previstas pelo
Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC), o Projeto Guarulhos

O IDEB mede a evolução de cada escola

Alfabetizando e Letrando, as ações de

e de cada rede de ensino a partir de um

incentivo à leitura por meio da Política de

indicador calculado com base no desem-

Formação de Leitores, dentre as quais o

penho do estudante em avaliações do

Programa Meus Livros, a ampliação dos

INEP e em taxas de aprovação. O índice

Centros de Incentivo à Leitura nas esco-

é medido a cada dois anos e o objetivo é

las e nos CEUs, a formação dos profes-

que o país, a partir do alcance das metas

sores-coordenadores pedagógicos pelo

municipais e estaduais, tenha nota 6, em

Programa Saberes em Rede e a Mostra

2021.

da Educação Municipal.

IDEB

2007

2009

2011

2013

2015

IDEB Projetado pelo MEC

4.2

4.6

5.0

5.3

5.5

IDEB alcançado pela
Rede Municipal de
Educação de Guarulhos

4.5

4.8

5.4

5.6

-

Foto: Eduardo Leporo

4º Salão do Livro de Guarulhos

Salão do Livro: Guarulhos
se transforma em cidade
amiga da leitura
O Salão do Livro se consagrou como
um dos maiores eventos literários da
cidade. Em 2014 o evento contou com
60 editoras e um público estimado de
125 mil pessoas, entre profissionais da
educação, alunos e comunidade do
entorno. Importantes autores nacionais e
estrangeiros participaram das 4 edições
do evento, tais como Ignácio de Loyola
Brandão, Ariano Suassuna, Ruth Rocha
e Antonio Skármeta. Parte da política
de incentivo à leitura acontece por meio
do Salão, que oferece livros para cerca
de 25 mil alunos; o CrediLivro beneficia
aproximadamente 6 mil educadores com
obras adquiridas no evento.

“O Salão é maravilhoso porque
as editoras trazem literaturas que
contribuem muito com a nossa
prática da sala de aula, que
renovam o nosso entendimento e
nos permitem novos olhares para a
nossa prática”, comentou a professora
especialista em Artes Ednéia Carvalho
de Moraes, ao adquirir um exemplar da
obra Parque de Diversões, de Michael
Leblon e Frederique Bertrand, na Editora
Cosac Naify.

Mostra da Educação – socializando saberes e práticas na
perspectiva de uma Educação em Direitos Humanos

Mostra da
Educação
Municipal:
Autonomia
Pedagógica
- Evento vem
cumprindo seu
objetivo ao se
firmar como um
importante
espaço formativo.

A Mostra da Educação é o resultado
dos trabalhos desenvolvidos nas esco55
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las no decorrer do ano letivo. Participar
da Mostra descentralizada é apresentar
e compartilhar experiências, de professor para professor, aluno para aluno.
São centenas de trabalhos apresentados em espaços como: Conversando
Sobre, Exposição, Espetáculo e Multimídia. Com a Mostra, o Adamastor Centro
se transforma num imenso polo artístico. Esse importante espaço de formação
permanente da cidade vira um grandioso
palco que abriga produções espetaculares, onde os protagonistas são os educadores e seus alunos. Brilha uma estrela.
Brilham milhares de estrelas.

Alegria dos Jogos Escolares
emociona e contagia alunos
e professores
Jogos Escolares Municipais
CEU Presidente Dutra

Os Jogos Escolares Municipais – JEM é
um outro exemplo de ação educativa

que a partir dos eixos do QSN, fortalece
e incentiva múltiplos aprendizados por
meio do esporte e jogos cooperativos.
O professor de Educação Física e Coordenador de Esportes do CEU Rosa de
França, Laercio Galdino, se emociona
ao falar do encantamento que o JEM
desperta nos alunos e em toda a equipe
de profissionais.

“É muito bonito ver a demonstração
do verdadeiro espírito de cooperação durante todos os jogos. A cada
edição, conseguimos reunir e envolver mais profissionais e as crianças
representam a escola sem se importar tanto com a vitória. Por serem
brincadeiras populares, todas as
modalidades do JEM podem ser

Fotos: Maurício Burim/SE

80 mil alunos de
78 escolas da
Rede Municipal
participaram
da 4º edição do
JEM, em 2015,
com mais de
400 profissionais
da educação
envolvidos.

Laércio Galdino
Professor de Educação Física
e Coordenador de Esportes
do CEU Rosa de França

vivenciadas por eles em outros
espaços para além da experiência
escolar e isso que eles estão vivendo
vão levar para toda a vida”.
A partir de 2009, a Secretaria de Educação
inseriu no currículo dos alunos do Ensino
Fundamental aulas de Educação Física,
Artes e Língua Inglesa. Dessa forma, os
saberes dessas áreas do conhecimento
passaram a contribuir com o desenvolvimento integral, cultural, cognitivo, intelectual e social dos alunos.
Assim como o JEM, as propostas, atividades e projetos definidos no PPP das escolas voltaram seu foco para a melhoria
do processo de ensino e aprendizagem,
contribuindo com o aumento da nota do
IDEB no município.

Publicações educacionais:
a sistematização do PPP
da Rede Municipal
Depois de construir coletivamente com
os profissionais da Educação a Proposta
Curricular Quadro de Saberes Necessários, e apresentá-la a toda a rede, a
Secretaria de Educação deu continuidade

à sistematização do seu Projeto Político
-Pedagógico com a elaboração de novas
publicações.
Nesse conjunto de publicações estão
definidos os saberes necessários para
a formação integral de professores e
alunos, além dos conceitos de diversidade e inclusão, metodologia e avaliação, entre outros.
Além do QSN, as principais publicações
da coleção do PPP são: Avaliação Educacional, Educação Inclusiva e Violências
contra Crianças e Adolescentes, Metodologia e Formação Permanente.

QSN,
Formação
Permanente,
Metodologia,
Avaliação,
Educação
Inclusiva, são
algumas das
publicações que
compõem o
Projeto PolíticoPedagógico da
Rede Municipal.

A exemplo desta Revista, a Secretaria vem
se dedicando à publicação de Cadernos de Educação, que trazem conteúdo
de tecnologia, IDEB, patrimônio histórico,
e também os livros do Projeto Saberes
Locais, que dialoga com o eixo Natureza
e Sociedade do QSN e já contou a história
de importantes regiões da cidade, como
Bonsucesso, Pimentas e São João.
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Fotos: Maurício Burim/SE

Lousa Digital
EPG Tom Jobim

ESCOLA DIGITAL
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Escolas da Prefeitura
na Era Digital
Garantir a integração das tecnologias

a nova perspectiva de trabalho que as

da Informação à educação, otimizando

ferramentas tecnológicas forneceram à

o processo administrativo e pedagó-

prática pedagógica dos professores.

gico da Rede Municipal. Essa é uma
das ações da Escola Digital, programa
desenvolvido pela Secretaria de Educação que se estrutura em três eixos
fundamentais: tecnologia e infraestrutura; formação permanente na modalidade de Educação a Distância e desenvolvimento de aplicativos para a Gestão
Pedagógica.
Ao fazer os conteúdos digitais e inovações tecnológicas chegarem às salas de
aula, a Secretaria de Educação dá um
importante passo no sentido de melhorar a qualidade social da educação.
Para potencializar os processos de ensino-aprendizagem, as escolas da Rede
Municipal estão recebendo 750 kits
tecnológicos.

“A escola tem o papel fundamental
de oferecer aos alunos meios para
que possam interagir com o mundo
tecnológico, e incentivá-los em
sua formação como sujeitos críticos e conscientes. Estamos preparando nossos alunos por meio de
uma educação autêntica e liberta-

Tecnologia: importante
aliada para a
aprendizagem das crianças
Para garantir o que há de mais avançado em matéria de tecnologia da informação, a Secretaria de Educação investiu fortemente na implantação da Central
de Processamento Educacional (DataCenter) iniciando um grande processo
de transformação no âmbito da tecnologia da informação nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos.
Diante do universo de informação, que
comporta desde computadores, impressoras, lousas digitais, Mesas Educacionais Alfabeto, equipamentos do Atendimento Educacional Especializado,
laboratórios de informática, laboratórios móveis, a Secretaria de Educação
administra um grandioso parque de
Tecnologia da Informação com infraestrutura de rede, capacidade de internet
com 300 megas de velocidade e conectividade por fibra ótica para atender as
Escolas da Prefeitura e CEUs, garantindo
ambientes interativos e estimulantes
para seus usuários.

dora”, vibra a coordenadora pedagó- O Investimento neste grande aparato,
gica da EJA da EPG Mário Lago, Silvana
Souza de Mendonça Santos, ressaltando

além de ampliar a capacidade de
armazenamento, processamento e

Foto: Maurício Burim/SE

Kit Multimídia
EPG Manoel Rezende da Silva

disponibilidade, garante maior performance no acesso aos dados educacionais e também maior segurança da
informação.
Nas salas de aula, os kits multimídia
são exemplos de como essas ferramentas podem transformar a realidade dos alunos. Compostos por projetor, tela de projeção e sistema de áudio,
os kits estão sendo instalados em escolas de Ensino Fundamental com mais
de 10 salas de aula e polos que atendem a Educação de Jovens e Adultos. O
objetivo desses equipamentos é potencializar ainda mais os processos de
ensino-aprendizagem.

A EPG Manoel Rezende da Silva foi a
primeira escola de Ensino Fundamental
a receber o Kit. A gestora Antônia Donizete da Silva relatou que a ação é fundamental, pois possibilita que o professor se aproprie destas ferramentas e o
aluno aprenda com maior motivação.

“O professor percebe que é possível rever suas práticas e inovar nos
projetos e atividades. Um exemplo
são as aulas de matemática que
agora também acontecem na sala
de informática”, ressalta a diretora.
Antônia também afirma que os kits
são importantes aliados no desenvolvi61
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mento dos alunos. “O entusiasmo das

crianças é visível, assim como a dos
pais e professores, que se sentem
satisfeitos com a disponibilização destes recursos, além do que,
agora, as pesquisas na internet são
muito mais rápidas”.
Outra estratégia utilizada para impulsionar a aprendizagem das crianças é o
uso da Mesa Educacional Alfabeto para
a realização de intervenções pedagógicas. A vice-diretora Patrícia Belotti, da
EPG Jorge Amado, explica como funciona
a mesa: “os alunos encaixam blocos

coloridos com letras em um grande
painel eletrônico. À medida que
são encaixadas, as letras são reconhecidas por um software e aparecem na tela do computador”.
Os alunos da EPG Professor Pedro
Geraldo Barbosa se encantam com a
possibilidade de utilizar os computadores. “Nas aulas de informática eu

já aprendi a usar as teclas operacionais, de filtro e teclas de atalho
para realizar trabalhos e pesquisas
para a escola. Se posso, eu sempre

Foto: Maurício Burim/SE

Mesa Educacional Alfabeto

Foto: Marcia Pinto

Laboratório Móvel
EPG Selma Colalillo Marques

prefiro aprender com o computador”, conta o aluno Mateus, do 5º ano.
O Programa Um Computador por Aluno
– UCA – iniciativa do Governo Federal que promove a inclusão digital nas
escolas das redes públicas de ensino do
país, beneficiou alunos da EPG Jocymara
de Falchi Jorge. Tanto o UCA quanto os
Laboratórios Móveis, que num primeiro
momento apresentam soluções de uso
de equipamentos portáteis para escolas com pouco espaço físico, forneceram
grande experiência para o desenvolvimento do Programa Escola Digital pela
Secretaria de Educação.

Na prática, esse grande conjunto de
ações que compõe a Escola Digital disponibilizado à Rede Municipal, dinamiza
o aprendizado dos educandos: “com

esses recursos instalados nas escolas, professores e alunos podem
visitar, por exemplo, o museu do
Louvre, em Paris, e juntos conhecer o mundo, ou seja, ter acesso a
todas as informações que a rede
mundial de computadores permite
dentro da sua sala de aula, sem
sequer sair dela”, comemora o diretor do Departamento de Planejamento
e Informática na Educação [DPIE], Carlos
Eduardo da Silva.
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CEMEAD: Educação a
Distância amplia formação
de professores
A Escola Digital, por meio do CEMEAD –
Centro Municipal de Educação a Distância Maria Aparecida Contin, também é
uma ação de inclusão digital que possibilitou a ampliação do espaço de formação continuada dos profissionais do
magistério da Rede Municipal.

“Com a criação da modalidade de
educação a distância, a Secretaria

de Educação dá um passo significativo dentro da política de valorização do magistério”, reforça a coordenadora do CEMEAD Clarice Simplicio
de Lacerda. Ela explica ainda que duas
novas jornadas de trabalho foram criadas: uma Parcial, de 30 horas/semanais, na qual o professor dedica 20
horas em atividades com os alunos e 10
horas em atividades pedagógicas extraclasse, sendo 3 horas de formação em
serviço, 4 horas de trabalho coletivo na
unidade escolar e 3 horas de atividades
de livre escolha.

Foto: Maurício Burim/SE

CEMEAD - Centro Municipal
de Educação a Distância
Maria Apaecida Contin

Foto: Maurício Burim/SE

Entrega de notebooks
Sede da Secretaria de Educação

Na Jornada Integral, são 38 horas/semanais, das quais 25 horas são cumpridas
em sala de aula com os alunos, 13 horas
de atividades pedagógicas extraclasse,
sendo 5 horas de formação em serviço,
4 horas de trabalho coletivo na unidade
escolar e 4 horas de atividades de livre
escolha.

“Atualmente, são cerca de 2.100
profissionais em formação. No
próximo ano, esperamos atingir
aproximadamente 5 mil educadores fazendo os cursos do CEMEAD.
A expectativa é de que em poucos
anos, esse trabalho gere resultados
positivos na melhoria da qualidade

do ensino ofertado para nossas
crianças”, aponta Clarice.
“Hoje, por exemplo, é dia de estudos do CEMEAD, onde realizamos diversos cursos, baseados nos
eixos do Quadro de Saberes Necessários - QSN. E essa experiência é
fabulosa porque as tarefas solicitadas nos oferecem oportunidade de
exercitar de maneira lúdica o uso
das novas tecnologias. Por exemplo, uma das questões dizia assim:
Agora que você leu o texto, reflita e
registre por meio de fotografia uma
atividade baseada nessa proposta,
ou seja, somos incentivadas ao

Com as
novas Jornadas
Pedagógicas,
o professor
participa dos
cursos do
CEMEAD dentro
do horário de
trabalho.
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máximo a exercitar esses conhecimentos e sair da nossa caixinha de repertórios. E isso é muito
importante!”, diz a professora Adriana
Mascanheiras, da EPG Svaa Evans.
Benefícios como a entrega de notebooks

Criado em 2009, o
boletim eletrônico
Acontece na
Rede é o veículo
de comunicação
da Secretaria de
Educação com a
Rede Municipal.
Enviado
semanalmente
para mais de 6
mil educadores,
a boletim conta
com diversas
colunas como
Acontece nos
CEUs, Acontece
nas Escolas, Essa
é Minha Escola etc

aos diretores de departamento, supervisores, gestores escolares e também
aos participantes dos cursos do CEMEAD
também integram a política de tecnologia da Secretaria, que vem dinamizando
suas tarefas e otimizando as suas ações
educacionais.
A professora da EPG Visconde de Sabugosa, Luciane de Oliveira Lima, está
muito satisfeita com o equipamento e a
oportunidade de cursar as formações do
CEMEAD: “tanto os aplicativos, como

Digitais de Informação e Comunicação.
Nessas oficinas, são oferecidos módulos de Fotos e Imagens; Power Point /
Impress, Movie Maker, Mesa Educacional Alfabeto, Software livre: J Clic, Blogs
e Instagram.

O Impacto das Novas
Tecnologias na Educação
Outra importante ação do programa
ESCOLA DIGITAL está centrada no desenvolvimento de soluções informatizadas de apoio a gestão administrativa,
que consiste no conjunto de mais de 30
sistemas computacionais tais como, o
Moodle para formação EaD e também
o Gestão Escolar que é responsável por
gerenciar os dados de matrículas, recur-

as sugestões de leitura e as orienta-

sos humanos, merenda e outros.

ções dos tutores são ótimos. O uso

Sendo assim, a Secretaria de Educação

do notebook facilita a realização

está desenvolvendo aplicativos para

do curso, pois além de participar

a Gestão Pedagógica em Rede como:

da formação em hora-atividade na

Diário Eletrônico de Classe, Frequên-

escola, posso ter livre escolha para
a realização das atividades”.
Além do CEMEAD, a Secretaria de Educação oferece ainda diversos cursos livres
em EAD, como Navegando no Portal,
Introdução à Educação Digital, e-ProInfo,
Elaboração de Projetos, além das Oficinas Digitais, modalidade presencial
destinada aos profissionais da Rede
Municipal e que abordam as diversas
possibilidades de uso das Tecnologias

cia Eletrônica, Registro-Síntese Digital,
Planejamento Pedagógico Digital e Aula
Digital.
Essas importantes ações no campo
da tecnologia levaram à realização
do “Seminário Internacional de Educação – O Impacto das Novas Tecnologias na Educação”, no qual foi discutida a importância e a contribuição
da tecnologia para o processo de
ensino-aprendizagem.

Foto: Maurício Burim/SE

Seminário Internacional de Tecnologia
Adamastor Centro

O Seminário contou com representantes
de seis países do continente americano,
articulados pela Rede Mercocidades do
Mercosul, entre eles, Argentina, Chile,
Peru e Uruguai. Aproximadamente 20
cidades brasileiras participaram do
seminário: Brasília, Canoas, Osasco, Rio
de Janeiro, São Bernardo do Campo e
Salvador, entre outras.

“O investimento que tem sido feito
nesse conjunto de softwares e aplicativos vai permitir que o profes-

sor faça seu planejamento de
aulas, elaboração de aulas virtuais, controle da frequência eletrônica dos alunos, recursos estes
que estarão disponíveis na rede
para todos. Assim, os professores
vão poder, inclusive, compartilhar
conteúdos entre eles, socializando
práticas e experiências bem sucedidas”, reforça o diretor do DPIE, Carlos
Eduardo.
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Foto: Maurício Burim/SE

Programa de Formação Permanente
Adamastor Centro

VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL
69
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Política de Valorização
Profissional beneficia mais
de seis mil educadores
“A profissão docente exige busca
constante pelo conhecimento.
Quando o professor recebe uma
boa remuneração, ele tem motivação para fazer os cursos, um novo
horizonte se abre, sua prática pedagógica e suas metodologias melhoram, e isso tem um impacto muito
positivo no aprendizado dos nossos
alunos”, diz a Profª Alzira Lopes Ferreira,

rio Público Municipal, uma em 2010 e a

da EPG Heraldo Evans, com 35 anos de

e Psicólogos Escolares, contemplando

experiência na área de educação.

as principais solicitações de aproxi-

Oferecer oportunidade para o desenvolvimento profissional por meio de formação em serviço e Plano de Carreira que
condiz com as expectativas de profissionalização e valorização docente. Esses
são alguns dos aspectos da Política de
Valorização Profissional da Educação,
que contribui com o projeto de educação
humanizadora da Rede Municipal.
O fortalecimento da carreira permite a
construção de uma sociedade justa, que
respeita todos aqueles que se dedicam
à formação de nossas crianças, jovens
e adultos.
Nesse contexto, a Secretaria de Educação promoveu duas importantes revisões no Plano de Carreira do Magisté-

outra em 2014, evento que contou com o
empenho e efetiva participação de diversos segmentos envolvidos, como Agentes de Desenvolvimento Infantil, Professores de Educação Infantil, Professores
de Educação Básica – PEB, Coordenadores Pedagógicos e de Programas
Educacionais, Diretores e Vice-diretores de Escola, Supervisores, Pedagogos

madamente seis mil profissionais da
educação.

“A conquista do plano de carreira
do magistério foi um marco para
a educação, um desejo antigo da
classe. Antes disso, não tínhamos
nenhuma referência para estabelecer as diretrizes para nossa vida
funcional. O número de profissionais e criação de novas funções,
bem como estudos para composição do módulo de funcionários da
escola, gratificações como Estímulo
à Permanência, Gratificação de
Chefia para Diretores, Gratificação
de Locomoção para Supervisores
Escolares, Gratificação de Mérito e
outros benefícios, fazem parte hoje

da realidade salarial dos diversos
integrantes do Quadro do Magistério”, explica a diretora do Departamento

escolas recebem 20% de estímulo à

de Ensino Escolar (DEE) Sueli Santos da

2010, o salário base dos profissionais do

Costa.

permanência.
Após a Revisão do Plano de Carreira em
quadro do magistério teve aumento que

A diferença entre o salário inicial rece-

vai de 20% a 126%. Além disso, em 2014

bido pelo professor quando ele entra

o benefício do estímulo à permanência

na Rede Municipal e o salário rece-

que confere 20% a mais no ganho sala-

bido após a trajetória do profissional é o

rial de quem trabalha nas escolas de

dobro, ou seja, o que no início da tabela

difícil acesso foi estendido aos Assisten-

é correspondente a R$ 3.237,00 chega a

tes de Gestão Escolar, Agente Escolar e

R$ 6.474,00 no final.

Cozinheiros.

Outro dado muito relevante que merece

Em atendimento à Lei Federal nº

ser destacado: 70% dos profissio-

11.738/08 que regulamenta o piso sala-

nais da educação que trabalham em

rial dos profissionais da Educação, foi

Revisão do Plano de Carreira

3.237

(Ref.: salário base do Professor de Educação Básica - PEB)

2.555 2.555
1.909
20% de aumento

2.129

1.591

1.326
25h

Maio de 2010

(antes da Lei 6.711/10)

25h

30h

Julho de 2010
(após Lei 6.711/10)

25h
Jornada
Básica

38h
30h
30h
Jornada
Jornada
Jornada Pedagógica Pedagógica
Completa
Integral
Parcial

Maio de 2015
(após Lei 6.711/10)

* Referência: salário inicial.
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garantido o direito de 1/3 da jornada em
trabalho extraclasse por meio das duas
novas jornadas de trabalho que foram
criadas pela Secretaria de Educação:
uma Parcial, de 30 horas/semanais, na
qual o professor dedica 20 horas em
atividades com os alunos e 10 horas
em atividades pedagógicas extraclasse,
sendo 3 horas de formação em serviço,
4 horas de trabalho coletivo na unidade
escolar e 3 horas de atividades de livre
escolha. Na Jornada Integral, são 38
horas/semanais, das quais 25 horas
são cumpridas em sala de aula com os
alunos, 13 horas de atividades pedagógicas extraclasse, sendo 5 horas de
formação em serviço, 4 horas de trabalho coletivo na unidade escolar e 4 horas
de atividades de livre escolha.

da escola’, propiciando que tanto
a escola, como os professores, se
comprometam ainda mais com o
processo educativo”.
A professora Juliana Morgado da EPG
Pedrinho e Narizinho está muito feliz
com o benefício. “Me senti muito

valorizada e acredito que o valor
recebido corresponde com a minha
dedicação no trabalho. Acredito
que todos os profissionais estão
mais comprometidos e atentos em
relação a sua atuação pessoal em
favor do coletivo da escola”.
“A gratificação de mérito é tudo de
bom na vida do funcionário público,
só tenho a agradecer, o valor foi

Gratificação de Mérito
beneficia milhares de
educadores

Elaine Cristina Santos Pinto da
EPG Visconde de Sabugosa

A gratificação de mérito é o benefício pago todo o mês de março para
cerca de 6 mil servidores da Educação.
Em 2015, 3725 profissionais receberam
100% da gratificação.
Márcia Bueno, gestora da EPG Siqueira
Bueno pondera que, além das questões
financeiras, a gratificação de mérito é
um instrumento importante para a auto-

“Acredito que o benefício oferece
para todos nós a possibilidade de
um olhar mais amplo para o ‘chão

Foto: Maurício Burim/SE

avaliação dos profissionais da escola.

Foto: Maurício Burim/SE

Programa de Formação Permanente
Adamastor Centro

justo, foi muito bem vindo, pois veio
bem no dia do meu aniversário”,
comemora a coordenadora Elaine Cristina Santos Pinto, da EPG Visconde de
Sabugosa.

Secretaria potencializa
Programa de Formação
Permanente
O Programa de Formação Permanente
vem garantindo formação em caráter
continuado a gestores, coordenadores,
professores, cozinheiros, equipe administrativa e funcionários da limpeza das
escolas. Por meio desse trabalho de
formação contínua é possível dar mais
um passo na busca da tão desejada
qualidade na educação.

Uma roda de conversa, olhares atentos,
socialização de conhecimentos e expectativas quanto ao processo de aprendizagem continuada. Cena comum nos
inúmeros espaços formativos promovidos pela Secretaria de Educação, a
integração dos professores durante
os cursos oferecidos pelo Programa
de Formação Permanente enriquece a
prática docente.

“Refletir a partir de nossa própria experiência incide diretamente em nossas
ações cotidianas, pois resgata a relevância do respeito e do valor do repertório individual de cada aluno, além
de incentivar uma prática pedagógica
mais leve e prazerosa”, explica Simone
73
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Datoguêa, coordenadora de Programas
Educacionais, que um dos objetivos dos
encontros formativos é o olhar sobre a
trajetória individual de cada educador
em relação ao seu percurso de profissionalização docente.
Para a Gerente da Divisão Técnica de
Políticas para a Educação Infantil, Rita
Cardoso, a formação dos educadores da Rede Municipal vem se firmando
como um dos principais elementos de
avanço da educação no município. “A

formação continuada é um direito
dos educadores e dos educandos.
Os investimentos materiais e humanos contribuem para a garantia da
aprendizagem efetiva”.
Milhares de professores são beneficiados todos os anos pelos cursos do
programa, como: inglês, informática,
espanhol, sustentabilidade, Libras, artes,
música, elaboração de projetos, entre
outros, que acontecem no Centro Municipal de Educação Adamastor.

Parceria com Universidades
garante especialização
para os educadores
O Programa de Formação Permanente
da Secretaria de Educação ofereceu
ainda formação em nível superior nos
cursos de Pedagogia e Nutrição para
cerca de 700 profissionais da educação.

Albertina de Moraes e a equipe de
cozinheiras da EPG Anísio Teixeira
estão
sempre
bolando
estratégias saborosas para deixar o cardápio da escola ainda mais saudável e gostoso. Graduada desde 2013
no curso de Nutrição pelas Faculdades
Integradas Torricelli, ela ressalta a importância dessa formação para o trabalho
que realizam na escola: “nossa preo-

cupação é cuidar da educação
alimentar das crianças, e com a
formação em Nutrição, temos uma
noção maior, tanto com o preparo
quanto com a higienização dos
alimentos”.
O polo Guarulhos da Universidade
Aberta do Brasil, coordenado pela ESAP
– Escola de Administração Pública Municipal de Guarulhos e pela Secretaria de
Educação, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo [UNIFESP] e
a Universidade Federal de São Carlos
[UFSCAR], tem oferecido aos professores
da Rede Municipal cursos de licenciatura em Pedagogia e Educação Ambiental, e especialização em diversas áreas,
como Educação Ambiental, Gênero e
Diversidade na Escola, Ciência e Tecnologia, entre outras.
Além disso, a valiosa parceria com a
UFSCAR também oferece aos diretores,
vice-diretores e coordenadores pedagógicos dois cursos de especialização: Escola de Gestores e Coordenação
Pedagógica.

Foto: Maurício Burim/SE

Sede da Secretaria Municipal
de Educação de Guarulhos

Em 2014, a Secretaria de Educação
criou o Centro Municipal de Educação a Distância (CEMEAD) Profª Maria
Aparecida Contin, que oferece aulas em
sistema EaD – Educação à Distância, aos
profissionais do magistério. Para implantar o CEMEAD e expandir o Programa de
Formação Permanente, a Secretaria de
Educação cumpriu importantes etapas,
dentre as quais a revisão do Plano de
Carreira, o que permitiu a ampliação da
jornada, fazendo com que o professor
participe da formação dentro do horário de trabalho, cumprindo assim, as
exigências da Legislação Federal.

Nova sede da Secretaria:
ambiente mais moderno e
acolhedor

Para 2016, a oferta de cursos vai ultrapassar um milhão de horas de formação. É um sonho grandioso que está
sendo finalmente concretizado.

tamentos, os gabinetes do Secretário

A nova sede da Secretaria de Educação completa cinco anos e há muito que
comemorar. Desde sua inauguração,
em 2010, já passaram por esse espaço
inúmeros eventos, reuniões, encontros,
cursos, o que indica o quanto a educação cresceu na cidade. E também o valor
que se tem dado à Educação, o que
significa reconhecimento.
O edifício sede abriga os sete deparde Educação e Secretária Adjunta e os
Conselhos. Nele trabalham mais de 700
funcionários, empenhados em otimizar
75
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os serviços administrativos e no atendi-

minimizando as doenças ocupacionais

mento de qualidade às escolas da Rede

e do trabalho e promovendo a saúde

Municipal. Essa facilidade contribui para

vocal, orientações e palestras sobre

a redução de custos, seja com aluguéis

prevenção de acidentes, com vistas ao

ou manutenção de várias instalações, e,

bem estar e a qualidade de vida no

também agiliza as decisões.

trabalho.

Desde 2013, as novas e modernas instalações passaram a contar com um posto
avançado de atendimento do Serviço

os

servidores

realizam

exames periódicos, de retorno ao

Especializado em Engenharia de Segu-

trabalho,

entregam

atestados,

rança e Medicina do Trabalho - SESMT,

submetem-se a perícias médicas e

destinado ao atendimento exclusivo dos

tratam de todos os assuntos rela-

servidores da educação.

cionados à saúde e segurança do

O posto avançado atende quase 7 mil

trabalho”, esclarece o Gerente Técnico

servidores da Secretaria de Educação,

do SESMT, Eurico Melges Villalva.

Foto: Maurício Burim/SE

Vista interna
Sede da Secretaria
Municipal de Educação

“Aqui,

Foto: Maurício Burim/SE

Central de Atendimento
da Educação

Construindo um novo
modelo de Atendimento

dimento da Educação, inaugurada em 17

Garantir maior qualidade e agilidade na

Secretaria de Educação disponibiliza diver-

prestação de serviços, tornando mais

sos serviços em um único local, seguindo

próximo e efetivo o relacionamento entre

o mesmo padrão de qualidade em aten-

os órgãos da Secretaria de Educação e

dimento ao público interno e externo.

de Setembro de 2015, quando o edifício
sede completou 5 anos. Com a Central, a

a comunidade escolar. Esse é o objetivo
principal da criação da Central de Aten-

O que
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Foto: Maurício Burim/SE

Conferência Municipal de Educação
Adamastor Centro

GESTÃO
DEMOCRÁTICA
79
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Decidindo a escola
que queremos
“Uma Escola Pública popular não é apenas a que garante acesso a todos, mas
também aquela de cuja construção todos podem participar, aquela que realmente
corresponde aos interesses populares, que são os interesses da maioria; é, portanto, uma escola com uma nova qualidade, baseada no empenho, numa postura de
solidariedade, formando a consciência social e democrática”. (Paulo Freire)
cos, na administração dos recursos da
escola, enfim, nos processos decisórios
da escola, garantindo ensino público de
qualidade.

“Os projetos da escola foram o
ponto de partida para espalharmos a nossa proposta de gestão

Foto: Maurício Burim/SE

Tânia Márcia Kaiser P. da Silva
Diretora da EPG Nadja
Maria Seabra Santos

A Rede Municipal de Educação de Guarulhos, ao longo de sua trajetória, vem
consolidando a gestão democrática,
através da participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar,
pais, professores, estudantes e funcionários na organização, na construção
e na avaliação dos projetos pedagógi-

participativa, despertando nas famílias o desejo de tomarem parte
de importantes decisões. Foi assim
que, pouco a pouco, conseguimos
transformar as salas de aula em
espaços mais alegres. Vendo as
mudanças na escola, as pessoas
passaram a cuidar melhor dela”,
conta emocionada a diretora Tânia Márcia Kaiser Pereira da Silva, da EPG Nadja
Maria Seabra Santos.
A efetivação da gestão democrática da
Rede Municipal de Educação de Guarulhos pode ser obervada nos diversos

res, professores, profissionais das escolas, pais e a comunidade em geral para
construírem o QSN, assim como o Plano
de Carreira do magistério, antiga reinvindicação dos profissionais da educação e o Projeto Político Pedagógico - PPP
documento no qual são apresentadas
as principais diretrizes do trabalho desenvolvido nas escolas, contendo metas e objetivos a serem cumpridos pela
Rede Municipal.

Conselho Municipal de
Educação – CME

conselhos, com representatividade e

Com o objetivo de ampliar o espaço

espaço garantidos para encontros e

político de discussão sobre Educação

reuniões, o que contribui para que as

e Cidadania, o Conselho Municipal de

políticas públicas da Rede Municipal se-

Educação – CME contribui para elevar a

jam cumpridas de modo transparente.

qualidade dos processos educacionais,

São eles: Conselho Municipal de Educa-

representando os anseios da socieda-

ção, Conselho de Acompanhamento e

de em relação à Educação. O Conselho

Controle Social do FUNDEB, Conselho de

é composto por 28 membros, dentre os

Alimentação Escolar, Conselho Escolar e

quais profissionais da Educação Munici-

Conselho Participativo de Classe e Ciclo.

pal e Estadual além de representantes

Além dos conselhos, a participação nas

Os Conselhos
incentivam a
participação
das famílias
nos processos
educativos

de entidades e da sociedade civil.

ações da Secretaria de Educação se deu

Além de realizar estudos sobre a educa-

também na elaboração da Proposta

ção no município, o Conselho participa

Curricular Quadro de Saberes Necessá-

da construção de propostas de políticas

rios – QSN, um documento para referên-

públicas para a Educação Básica e fis-

cia do aprendizado dos alunos, momen-

caliza a aplicação de verbas e recursos

to em que se reuniram mais de cinco mil

da educação, dentre outras atribuições.

profissionais, entre especialistas, gesto-

Entre as atividades do CME, destaca-se
81
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Com objetivo
de debater o
Plano Nacional
de Educação e
construir o Plano
Municipal, foram
realizadas três
Conferências
Municipais [2007,

a participação na elaboração do Plano

Fundo em relação à receita, despesas

Municipal de Educação – PME.

ou uso desses recursos.

A Presidente do Conselho Municipal de

O Conselho é composto por represen-

Educação, Simoní Pereira, explica que a

tantes do Poder Executivo Municipal,

elaboração do PME é um momento de

professores, diretores, servidores e pais.

planejamento conjunto que envolve o

Trata-se de um grande avanço no pro-

governo e a sociedade civil: “isso é o

cesso de democratização, porque pos-

que garante a efetivação das dire-

sibilita que a sociedade saiba o quanto

trizes e metas estabelecidas, que
por meio dos princípios da gestão

e onde foram investidos os recursos reservados à Educação Básica.

democrática se efetiva na realiza-

Conselho de Alimentação
acompanhamento e na avaliação”. Escolar – CAE
ção de um trabalho colaborativo no

O Plano Municipal de Educação é um
documento abrangente que trata do
conjunto da Educação no âmbito Municipal, manifestando a expressão de uma
política educacional para todas as mo-

Considerado um dos mais ativos do
Brasil, o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) de Guarulhos possui caráter de
assessoramento, fiscalizador e deliberativo.

2009 e 2011] e

dalidades, níveis e etapas de Educação

É constituído por representantes do Po-

uma Conferência

e de Ensino.

der Executivo, de órgãos da sociedade
civil, de pais e alunos e de trabalhado-

Intermunicipal
[2013] em
Guarulhos.

Conselho de
Acompanhamento
e Controle Social do
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da
Educação Básica – FUNDEB

res da educação e é a instância da área

O Conselho de Acompanhamento e

fessores. Eleitos pelas classes às quais

Controle Social do Fundo Nacional de

representam, por meio de assembleias

Desenvolvimento da Educação Básica –

específicas, os conselheiros assumem

FUNDEB tem a função de acompanhar

um mandato de quatro anos, exercido

a gestão da aplicação dos recursos do

de forma não remunerada.

de alimentação escolar mais próxima
da sociedade, visto que a maioria das
vagas é ocupada por representantes
de pais de alunos, de entidades civis e
dos docentes, discentes ou trabalhadores da educação, normalmente, pro-

Foto: Maurício Burim/SE

18º Encontro Estadual dos Conselhos
Municipais de Educação

Periodicamente, o CAE realiza visitas
às Escolas da Prefeitura e às entidades
conveniadas com o intuito de orientar a
equipe na garantia da alimentação de
qualidade.
O presidente do Conselho de Alimentação Escolar de Guarulhos, Marcelo Colonato, esclarece que as atividades do CAE
envolvem toda a sociedade na promoção periódica de seminários, palestras
reunindo especialistas e a população da
cidade para discutir temas como segurança alimentar, educação nutricional,
agricultura familiar e urbana, orientações de higiene, entre outros.

“Todos os meses, o CAE realiza
reuniões na sede da Secretaria de
Educação e, desde sua criação em
2001, já reuniu cerca de 6 mil pessoas. Além disso, o Governo Federal
vem reconhecendo o nosso trabalho, tendo nos convidado por diversas vezes em missões nos Países do
Timor Leste (Ásia) e Níger (África). A
cidade de Guarulhos também foi
anfitriã de países como Honduras,
Nicarágua, República Dominicana,
Costa Rica, Guiné Bissau e Haiti,
que trouxeram para a cidade suas
experiências”, esclarece Colonato.
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Conselho Escolar
Os Conselhos Escolares estão presentes tanto nas escolas e nos CEUs quanto
nos Centros de Incentivo à Leitura e têm
como objetivo gerir democraticamente
os espaços educativos, sendo constituídos por todos os segmentos da comunidade escolar.

estratégias adequadas para a superação dos mais variados problemas relacionados ao dia a dia da escola.

“O conselheiro escolar tem voz e
representatividade para participar
e contribuir efetivamente com o
processo de ensino-aprendizagem
e com a melhoria da qualidade da

No conselho escolar são debatidas a

educação”, explica a professora Maria

aplicação dos recursos financeiros, a

Salete Maximiano, uma das represen-

compra de materiais pedagógicos e as

tantes do Programa Municipal de Forta-

Foto: Carla Maio/SE

Encontro Conselho Escolar
CEU Parque São Miguel

lecimento dos Conselhos Escolares. Para

pintura das salas de aula, tudo isso

Salete, os conselheiros são verdadeiros

deixa a escola cada vez melhor”.

parceiros na tomada de decisões para
a melhoria da qualidade do ensino, tornando a gestão mais democrática.

Atendendo ao objetivo de fomentar a
participação da comunidade na gestão
dos recursos públicos na educação, os

Além de participar da construção do

Conselhos Escolares realizam o controle

Projeto Político-Pedagógico da escola

apurado dos gastos do Programa de Re-

e acompanhar a execução das ações
educativas, o Conselho Escolar também delibera sobre normas internas e
funcionamento da escola, e encaminha

cursos Educacionais Descentralizados–
PROREDE,

garantindo

transparência,

maior economia, autonomia das escolas e qualidade dos serviços prestados.

questões relacionadas pelos diversos

Os recursos do PROREDE gerenciados

segmentos (gestores, professores, fun-

pelos Conselhos são destinados à com-

cionários, pais e alunos).

pra de materiais variados, utilizados na
rotina escolar. Tais recursos consideram

A ex-funcionária da cozinha Marli de Fá-

a necessidade de propiciar maior agi-

tima Barbosa Alexandre e avó do aluno

lidade na resolução de problemas do

Miguel Henrique Barbosa Cristino da EPG

cotidiano das escolas, além da melhoria

Nadja Maria Seabra Santos, conta que

física e pedagógica das unidades.

criou um vínculo tão grande com a escola que nem mesmo a aposentadoria

“As escolas estão mais aconche-

afastou-a de sua rotina de participação:

gantes e bonitas, e os projetos de-

“como eu trabalhava na escola, já

senvolvidos com o uso do PROREDE,

fazia parte do Conselho Escolar. É

como hortas, oficinas de sucatas,

muito importante que as famílias

colagem, bricolagens, teatro, fa-

participem das decisões da escola,

zem com que as crianças tenham

da prestação de contas, e de uns

um aprendizado muito mais inte-

anos para cá aconteceram melho-

ressante”, esclarece a responsável

rias em muitos sentidos, desde a

pelo PROREDE e pelo Programa Dinheiro

compra de materiais que ajudam

Direto na Escola [PDDE] na Secretaria de

as crianças aprenderem mais até a

Educação, Rosa Diogo.

No conselho
escolar são
debatidas
a aplicação
dos recursos
financeiros,
a compra
de materiais
pedagógicos e
as estratégias
adequadas para
a superação dos
mais variados
problemas
relacionados com
o dia a dia da
Escola.
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Conselho Participativo de
Classe e Ciclo - CPCC
Sob quais aspectos devemos centrar
nossas reflexões para melhorar a aprendizagem dos nossos alunos? Como fazer com que a aprendizagem se torne

gente quer é que as nossas crianças aprendam, que tenham um
futuro melhor do que a gente teve,
com mais oportunidades”, diz Josedalva dos Anjos Almeida.

significativa para as nossas crianças e

O apontamento de Josedalva, partici-

jovens?

pante do CPCC e avó de Maria Eduarda

Essas são algumas das indagações que

Almeida Oliveira, aluna do Maternal da

permeiam os encontros do Conselho

EPG Vereador Carlos Franchin corres-

Participativo de Classe e Ciclo - CPCC,

ponde ao desejo que a comunidade de

que acontecem bimestralmente nas Es-

professores, gestores, pais e responsá-

colas da Prefeitura, e que tem como ob-

veis trazem para a escola: a emancipa-

jetivo a qualidade social da educação.

ção, a transformação social e a equidade.

Foto: Divulgação

Encontro do CPCC
EPG Felício Marcondes

“Não basta apenas teoria, o que a

Preocupados em construir uma escola

Refletir sobre como tudo é feito com mui-

onde todos tenham vez e voz, a equipe

to carinho é o que a mãe do aluno Feli-

gestora da EPG Vereador Carlos Franchin

pe Gonçalves da Cunha, do Estágio II da

acredita que o aspecto mais interessan-

EPG Felício Marcondes faz em seu relato:

te desse momento é o diálogo caloroso

“Educar é uma coisa complicada,
mas é preciso acreditar que com
amor e firmeza podemos manter
valores que são importantes para a
educação das crianças, pois educar
é plantar uma semente que precisa
ser regada todos os dias.”

sobre as proposições apresentadas: “O

CPCC é a oportunidade de cada integrante pensar no seu papel, na
sua responsabilidade com o universo escolar, de forma a compor um
lindo prisma harmonioso de rostos, anseios, projetos e visões, no
qual todos estão sintonizados na
formação de uma linda paisagem
em que cada um corresponde a um
componente da obra educacional”,
explica a diretora da unidade, Eva Alves
de Souza.
Vanessa Machado, mãe da aluna Manuela Machado da Silva, do Estágio II da
EPG Felício Marcondes reforça a importância da participação da família na vida
escolar das crianças: “a educação em

casa é primordial, mas as famílias
também têm um papel muito importante junto com a escola na formação dos nossos filhos”.

“A expectativa é que tenhamos
maior proximidade com as famílias
para que juntos possamos manter
o foco na aprendizagem dos alunos. Queremos que eles aprendam,
sejam felizes e que as famílias
participem desses momentos de
aprendizagem. O que pretendemos
construir é uma sociedade mais justa, solidária, onde as pessoas possam ser mais conscientes dos seus
direitos”, explica a diretora da EPG Felício Marcondes, Zenaide Evangelista Clemente Cobucci.
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Foto: Maurício Burim/SE | EPG Zumbi dos Palmares
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APRENDER NÃO TEM IDADE. VOCÊ PODE!

Foto: Maurício Burim/SE - Alunos da EJA da EPG Anísio Teixeira

Ensino gratuito para jovens e adultos

Curso semestral (do 1º ao 9º ano),
a partir dos 15 anos de idade
Procure a Escola da Prefeitura mais próxima da sua
casa ou trabalho ou acesse: www.guarulhos.sp.gov.br

