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A FASE 1 DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO FOI CONCLUÍDA E ENTREGUE NESTA SEXTA-
FEIRA (01/07). INAUGURAÇÃO FOI MARCADA POR UMA PROGRAMAÇÃO MUSICAL 

VARIADA E COM O INÍCIO DA “FEIRA DO BEM”.
 
Nesta sexta-feira (01/07), a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento dos Agronegócios, realizou a entrega da 
Fase 1 do Mercado Municipal Amílcar Donato Barletta, 
no Jardim da Fraternidade. Abrindo as celebrações, 
a jovem estudante da Rede Municipal de Ensino, 
Maria Antonella, de 8 anos, interpretou o hino da Bra-
gança Paulista e emocionou a todos os presentes. 
O tão sonhado empreendimento foi dividido em duas 
grandes fases de obras. Na Fase 1, foram contempla-
dos serviços como a execução da estrutura em con-
creto protendido e estruturas metálicas, a instalação 
do telhado em policarbonato, a construção da estru-
tura central para administração e gestão dos demais 
empreendimentos comerciais que poderão ser alo-
cados no local. O espaço ainda possui área de passeio 
com espaços verdes e piso intertravado, 26 boxes la-
terais e 2 centrais, além de um espaço multiuso para 
cursos em geral e espaço gourmet, bem como 2 res-

ZONA NORTE GANHA MERCADO MUNICIPAL E 
EMPREENDIMENTO ESTIMULARÁ A PRODUÇÃO FAMILIAR 

RURAL E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

taurantes, 2 complexos de sanitários com 8 cabines 
femininas, 4 masculinas e 2 mictórios em cada com-
plexo, além de 2 sanitários acessíveis com trocador. 
 
Em breve deverão ser iniciadas as tratativas para a 
Fase 2 da obra, que contempla a reforma do antigo 
prédio do Ceasinha, que passará a ser um galpão 
de eventos, a implantação de rampas de acesso 
de pedestres, iluminação externa, construção do 
pátio para carga e descarga, entre outros. No local 
também haverá um estacionamento com 130 vagas 
internas para automóveis e 85 vagas externas, bem 
como 35 vagas para caminhões, sendo 11 externas e 
5 para ônibus.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/zona-norte-ganha-mercado-municipal-e-empreendimento-estimulara-a-producao-familiar-rural-e-a-geracao-de-empregos
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MAIS UMA CRECHE É INAUGURADA EM 
BRAGANÇA PAULISTA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, inau-
gurou oficialmente nesta segunda-feira 
(27/06), mais uma creche no município: 
Escola Municipal (EM) Professora Marice de 
Toledo Leme Suarez, localizada à Rua Agenor 
de Carvalho, s/n, no Conjunto Habitacional 
Henedina Cortez. A creche entrou em fun-
cionamento neste ano, no início do ano letivo 
de 2022.

Com capacidade para realizar o atendimento 
de cerca de 140 crianças, entre 0 e 3 anos 
de idade, residentes no bairro e nas proxi-
midades, a creche Profª Marice Toledo Leme 
Suarez, foi construída por meio do “Programa 

Ação Educacional Estado/Município/Educa-
ção Infantil”.

A creche conta com 6 salas de atividades, 
2 berçários, fraldário, lactário, sala de uso 
múltiplo, lavanderia, pátio coberto e desco-
berto, secretaria, recepção, almoxarifado, 
sanitários femininos e masculinos e cozinha, 
tudo adequado às normas de acessibilidade. 
A edificação ocupa um espaço de aproxima-
damente 817 m² de construção.

SAIBA MAIS: 

A CRECHE TEM CAPACIDADE PARA REALIZAR O 
ATENDIMENTO DE CERCA DE 140 CRIANÇAS, ENTRE 0 

E 3 ANOS DE IDADE.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-uma-creche-e-inaugurada-em-braganca-paulista 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA4

SONHO DO ASFALTO E INFRAESTRUTURA 
BÁSICA VIRA REALIDADE NO BAIRRO 

MORADAS CAMPOS VERDES

Na tarde desta segunda-feira (27/06), a Prefei-
tura de Bragança Paulista entregou as obras de 
implantação de infraestrutura e pavimentação 
nas ruas do Bairro Morada Campos Verdes.

Os trabalhos no bairro foram realizados em 
duas etapas. A 1ª fase contemplou as ruas 1, 2 
e 4 (trecho) com sistema de captação de águas 
pluviais, guias e sarjetas e pavimentação asfál-
tica. A 2ª fase contemplou um trecho da rua 4 e 
toda a rua 3.

As obras fizeram parte do Plano Anual de Aplica-
ção dos Recursos (PAAR), com recursos oriundos 
do Fundo Municipal de Saneamento Básico, atra-
vés de repasse da Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo (SABESP). A em-
presa responsável pelas obras foi a Enplan Enge-
nharia e Construtora Ltda. (em ambas as fases).

SAIBA MAIS: 

O BAIRRO TAMBÉM ESTÁ EM FASE DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/sonho-do-asfalto-e-infraestrutura-basica-vira-realidade-no-bairro-moradas-campos-verdes 
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PAISAGISMO DA PRAÇA CHICO MAJOR TEM 
CHAMADO ATENÇÃO DE BRAGANTINOS E VISITANTES

A beleza visual tem sido um diferencial de Bragança 
Paulista. A Secretaria Municipal de Serviços, através 
da Divisão de Parques e Jardins (DPJ), é responsável 
pela gestão dos canteiros, avenidas, parques urba-
nos, jardins, bem como as hortas comunitárias da 
cidade, proporcionando melhores condições de vida 
aos moradores, além de embelezar a cidade e fomen-
tar o comércio de plantas e flores.
Na rotatória da praça Chico Major, no Lavapés, estão 
sendo realizados serviços de jardinagem, utilizando 
palmeiras imperiais e cica; arbustos fênix; lírios; 
sunpatiens; begônia; mini-lantana; ixora; mini ixora; 
gerânio pendente e gramas de amendoim. Além dis-
so, estão sendo reutilizadas pedras britadas e telhas, 
que dão um designer paisagista.
A equipe da Divisão de Parques e Jardins realiza dia-
riamente a manutenção e recuperação dos locais 
com limpeza, adubação das plantas, aplicação de 
fungicidas, entre outros.
 

A EQUIPE DA DIVISÃO DE PARQUES E 
JARDINS (DPJ) REALIZA DIARIAMENTE 

A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DOS JARDINS DA CIDADE.

OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS POR 
MEIO DO PROGRAMA ESTRADA LEGAL.
Seguindo com os trabalhos de melhorias das estra-
das rurais do município, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Servi-
ços, realizou na última quinta-feira (30/06), a entre-
ga das obras da Estrada Municipal Narciso Furtado de 
Almeida, no bairro Varginha/Bacci. Os serviços foram 
realizados por meio do Programa Estrada Legal.

MAIS UM SONHO REALIZADO: MORADORES DA VARGINHA 
SÃO CONTEMPLADOS COM MELHORIAS NA ESTRADA 

MUNICIPAL NARCISO FURTADO DE ALMEIDA

A Estrada Municipal Narciso Furtado de Almeida re-
cebeu 24.895 m² de PMVP (Programa de Melhorias 
de Vias Públicas). Em breve, a estrada também ga-
nhará sinalização horizontal, através do convênio 
entre Prefeitura de Bragança Paulista e Detran SP.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-um-sonho-realizado-moradores-da-varginha-sao-contemplados-com-melhorias-na-estrada-municipal-narciso-furtado-de-almeida
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/sonho-do-asfalto-e-infraestrutura-basica-vira-realidade-no-bairro-moradas-campos-verdes 
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PARADA PET MOVIMENTOU TUTORES E 
ANIMAIS NO LAGO DO TABOÃO

No intuito de provocar uma reflexão sobre um tema 
tão relevante que é a crueldade e maus-tratos contra 
os animais, a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em 
parceria com as Secretarias de Cultura e Turismo e 
de Educação, representada pelo Centro de Educação 
Ambiental Sala Verde Pindorama, promoveu no 
último sábado (25/06), a Parada Pet “Contra os 
Maus-Tratos Animais”. A programação fez parte das 
atividades do Junho VerdeAzul.

O evento foi realizado na Arena do Lago do Taboão 
e contou com a parceria de empresas do segmento 
pet, que na ocasião sortearam e distribuíram brindes 
aos presentes no local.

A Parada Pet contou com brinquedos infláveis; 
algodão-doce e pipoca; personagens da Patrulha 
Canina; apresentação da Orquestra Violeiros do Rio 
Jaguari; distribuição de mudas arbóreas e presença 
de empresas do segmento pet. A Sabesp forneceu 
água para todos presentes e aos pets.

SAIBA MAIS:  

A PROGRAMAÇÃO FEZ PARTE DAS 
ATIVIDADES DO JUNHO VERDEAZUL

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/parada-pet-movimentou-tutores-e-animais-no-lago-do-taboao 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 7

No último fim de semana, 25 e 26 de julho, aconteceu 
a 1ª etapa do “Festival de Voleibol SEMJEL 2022”.  O 
evento faz parte do calendário de atividades espor-
tivas da Secretaria Municipal da Juventude, Esportes 
e Lazer (SEMJEL).

O torneio contou com a participação dos alunos das 
Escolinhas de Voleibol oferecidas pela SEMJEL, alunos 
que treinam no Ginásio Municipal Francisco Virgili e 
no Ginásio Municipal Dr. Lourenço Quilici (Lourenção), 
além dos atletas convidados do Clube de Campo Bra-

“FESTIVAL DE VOLEIBOL SEMJEL 2022” 
COMEÇA EM BRAGANÇA PAULISTA

O EVENTO FAZ PARTE DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
ESPORTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, 

ESPORTES E LAZER.

gança, nas categorias mirim e infantil, masculino e 
feminino. 

O “Festival de Voleibol SEMJEL 2022” tem como ob-
jetivo proporcionar momentos de lazer e descontra-
ção, além de oferecer experiência competitiva para 
os atletas. 

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/festival-de-voleibol-semjel-2022-comeca-em-braganca-paulista 
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“PUMP TRACK BRAGANÇA PAULISTA 2022” 
ATRAIRÁ ATLETAS DE TODAS AS IDADES E 

GRANDE PÚBLICO

Mais uma vez inovando e fomentando a 
prática esportiva no município, a Prefei-
tura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal da Juventude, Es-
porte e Lazer (SEMJEL), realizará nos dias 
16 e 17 de julho, das 8h às 16h, no Lago do 
Taboão, o “Pump Track Bragança Paulista 
2022”, a 1ª competição da modalidade no 
município.
A entrada no evento será gratuita ao 
público e contará com atletas de todas 
as idades de diversas localidades. A pro-
posta do “Pump Track Bragança Paulista 
2022”, visa aprimorar ainda mais a divul-
gação da modalidade, ampliar o número 

de adeptos e praticantes de ciclismo 
(BMX, Mountain Bike, Bikes Balance), Ska-
tes, Patins e Patinetes, além da inclusão 
das pessoas com deficiência. 
Além disso, o evento é uma forma de 
introduzir as crianças no mundo e nas 
vantagens da ecomobilidade, oferecendo 
um ambiente seguro para aprenderem. É 
uma oportunidade única para crianças, 
adolescentes e adultos de todas as ida-
des em uma mesma arena.
SAIBA MAIS: 

PREFEITURA ABRE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CONVIDAR ESTABELECIMENTOS DO SEGMENTO 

ALIMENTÍCIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/pump-track-braganca-paulista-2022-atraira-atletas-de-todas-as-idades-e-grande-publico 
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“DADO DAS EMOÇÕES” ENSINA ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A LIDAREM 

COM OS PRÓPRIOS SENTIMENTOS
Com o objetivo de desenvolver as capacidades 
emocionais das crianças, a Prefeitura de 
Bragança, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação, iniciou na última quinta-feira 
(23/06), a entrega do jogo “Dado das Emoções” 
para creches e escolas de ensino infantil do 
município.
O jogo “Dado das Emoções” promove um 
espaço lúdico e educativo onde as crianças 
vão se divertir e ao mesmo tempo aprender a 
falar sobre as suas emoções. Através dele será 
estimulada a consciência emocional, ajudando a 

criança a identificar, a exteriorizar e a lidar com 
as suas emoções e sentimentos.
O jogo faz parte de um projeto que teve início em 
janeiro de 2022, focado no combate ao bullying 
em toda a rede municipal de ensino. O programa 
já foi aplicado em 2019 e retorna neste ano letivo 
de 2022, com duração de 24 meses.
O combate ao bullying também faz parte 
do calendário de eventos da Semana de 
Conscientização sobre o Combate ao Bullying, 
instituída pela Lei Municipal nº 4573/17.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Educação, realizou na última 
semana, a entrega de novos uniformes escolares aos 
alunos da Escola Municipal Prof. Nilza Faria, no bairro 
Jardim Morumbi, marcando o início da distribuição 
em toda rede municipal de ensino.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação 
cada criança está recebendo camiseta polo manga 
curta (02 unidades); camiseta polo manga longa (01 

NOVOS UNIFORMES SÃO ENTREGUES AOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

unidade); conjunto de agasalho com calça e jaqueta 
(01 conjunto) e jaqueta tactel (01 unidade). Para as 
meninas, também inclui shorts saia (01 unidade) e, 
para os meninos, bermuda (01 unidade).

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/novos-uniformes-sao-entregues-aos-alunos-da-rede-municipal-de-educacao 
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Com o intuito de investir cada vez mais em 
capacitação de profissionais da rede mu-
nicipal de ensino, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação, realizou nesta segunda-feira 
(27/06), a entrega de kits do Projeto “Biblio-
teca do Professor - 2ª edição”.

A ação distribuirá para as equipes gestoras 
e docentes um acervo de livros específicos 
vinculados à área de formação e capacitação 
profissional.

Cada profissional da rede municipal de ensi-
no receberá um kit contendo 10 livros com-
postos por temáticas como: alfabetização, 
inclusão de novas tecnologias na educação, 
cultura afro-brasileira na literatura, meio 
ambiente, convivência ética profissional, 
interdisciplinaridade, avaliação escolar, edu-
cação inclusiva, gestão educacional, entre 
outros.

SAIBA MAIS: 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO RECEBEM 
LIVROS DO PROJETO “BIBLIOTECA DO 

PROFESSOR-2ª EDIÇÃO”

A AÇÃO DISTRIBUIRÁ PARA AS EQUIPES GESTORAS E 
DOCENTES UM ACERVO DE LIVROS ESPECÍFICOS VINCULADOS 

À ÁREA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/profissionais-da-educacao-recebem-livros-do-projeto-biblioteca-do-professor-2-edicao 
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Na última quinta-feira (23/06), foi 
realizada a tradicional Festa Junina da 
Melhor Idade, no Centro Cultural Geraldo 
Pereira, no Bairro do Matadouro. O evento 
realizado pela Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio do Fundo Social 
de Solidariedade, teve como objetivo 
promover qualidade de vida e bem-estar 
às pessoas da melhor idade através da 
música, dança e muito entretenimento.
O evento contou com o grupo e pessoas 
da melhor idade que participam das 
atividades que são promovidas pelo Fundo 
Social.
Além das danças e músicas típicas, 

as pessoas puderam se deliciar com 
bebidas, doces, bolos típicos juninos, 
no ambiente todo decorado pelas 
colaboradoras Adriana e Luíza Closel.
Eventos como esse são ferramentas 
para a inclusão e a socialização das 
pessoas da melhor idade. Compreende-
se que é a arte de expressar, comunicar 
e interpretar, sendo uma alternativa 
para auxiliar na melhoria das condições 
de equilíbrio e de autoconhecimento, 
objetivando cada vez mais a qualidade de 
vida, de saúde mental e vínculos com a 
sociedade de maneira geral.

FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE AGITOU O 
CENTRO CULTURAL GERALDO PEREIRA
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BRAGANÇA PAULISTA INTEGRA NOVO 
MAPA DO TURISMO BRASILEIRO

Bragança Paulista está pronta para receber tu-
ristas de todas as localidades graças às inúme-
ras ações aplicadas no setor. Para desenvolver 
ainda mais o turismo local, o Ministério do Turis-
mo, por meio do Programa de Regionalização do 
Turismo e dos Interlocutores Estaduais do PRT, 
certificou a integração do município no Mapa do 
Turismo Brasileiro.
Além disso, o Conselho Municipal de Turismo de 
Bragança Paulista e a Instância de Governança 
Regional – Entre Serras e Águas também foram 
reconhecidos pelo órgão do governo federal e Se-
cretaria Nacional de Atração de Investimentos, 

Parcerias e Concessões. Todas as certificações 
estão registradas no Sistema de Informações do 
Mapa do Turismo Brasileiro (SISMapa).
O mapa é um mecanismo que orienta a formula-
ção de políticas públicas para cidades com vo-
cação turística, identificando as necessidades 
de investimentos e de ações para a promoção 
da área, assim como a destinação de recursos 
do Ministério do Turismo para obras de infra-
estrutura e oferta de cursos de qualificação 
profissional.
O mapa está disponível no site http://www.
mapa.turismo.gov.br.

INICIATIVA NORTEIA A DEFINIÇÃO DE 
RECURSOS E DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM 

FOCO NO DESENVOLVIMENTO DO SETOR
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PROJETO LINDA: PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
RECEBEM CAPACITAÇÃO PARA MANUSEIO DE 

CÂMERA DIGITAL TERMOGRÁFICA

Em continuidade aos investimentos, a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Saúde, iniciou na terça-feira (28/06), a capacitação 
de enfermeiros e técnicos de enfermagem, para 
manuseio de Câmera Digital Termográfica. O projeto 
LINDA é um aliado na detecção precoce do câncer 
de mama. Uma tecnologia capaz de enxergar lesões 
mais cedo, quando as batalhas são potencialmente 
mais simples.

O exame é para todas as mulheres acima de 18 anos. 
Para que o exame ocorra de forma eficaz, a mulher 
não pode ter feito esforço físico nas últimas 24 ho-
ras; não pode estar em período de amamentação; 
não pode estar gripada; não deve estar com febre ou 

estado febril; não deve estar em período menstrual; 
não ter feito cirurgia nas mamas; faça uso de silicone 
ou remoção de mamas.

Mais de 680 mil mulheres todos os anos são diagnos-
ticadas com câncer de mama, em que 60% do diag-
nóstico feito no Brasil são em estágio 3 e 4. O câncer 
de mama é o que mais mata mulheres em todas as 
regiões do Brasil e do mundo. O maior aliado no trata-
mento é o diagnóstico precoce. 

SAIBA MAIS: 

O EQUIPAMENTO É UM ALIADO NA DETECÇÃO 
PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/projeto-linda-profissionais-de-saude-recebem-capacitacao-para-manuseio-de-camera-digital-termografica 
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MAIS DE 500 CÂMERAS DE MONITORAMENTO JÁ 
ESTÃO EM FUNCIONAMENTO NAS ESCOLAS DA 

REDE MUNICIPAL

A Administração Municipal tem investido na inovação 
e na segurança de todo município. Para tanto, recen-
temente foi implantado um novo sistema de monito-
ramento, dessa vez nos prédios da Educação. Nesta 
quinta-feira (30/06), em um ato simbólico, foi reali-
zada a entrega oficial do sistema de monitoramento 
por câmeras das escolas municipais, na E. M. Zitta de 
Mello Barbosa, na Penha.

As câmeras de monitoramento permitem que invaso-
res de prédios públicos e possíveis criminosos sejam 
rapidamente identificados e detidos. Os equipamen-
tos das escolas municipais são dotados de identifi-
cação facial, facilitando o trabalho das forças de 
segurança. As câmeras operam 24 horas, nos 7 dias 
da semana e são acompanhadas simultaneamente 

pela Central de Controle Operacional (CCO), localiza-
da na sede da Secretaria Municipal de Segurança e 
Defesa Civil.

Ao todo, já foram instaladas 555 câmeras de moni-
toramento, 308 sensores, 75 leitores faciais, 74 cen-
trais de alarme, 75 armazenamentos e 75 detectores 
de chamas nas 75 escolas municipais e em 4 unida-
des da Secretaria Municipal de Educação, levando 
mais segurança ao patrimônio público, a funcioná-
rios, professores e alunos.

SAIBA MAIS: 

O SISTEMA DE MONITORAMENTO FOI ENTREGUE EM UM ATO 
SIMBÓLICO REALIZADO NA E.M. ZITTA DE MELLO BARBOSA. A 
INICIATIVA VISA AUMENTAR A SEGURANÇA NAS UNIDADES DE 

ENSINO DO MUNICÍPIO.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-500-cameras-de-monitoramento-ja-estao-em-funcionamento-nas-escolas-da-rede-municipal 
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PESSOAS E INSTITUIÇÕES QUE SE DESTACARAM 
NA PROMOÇÃO DE BRAGANÇA PAULISTA 

RECEBERAM AS COMENDAS ANTÔNIO PIRES 
PIMENTEL E IGNÁCIA DA SILVA PIMENTEL

Como forma de manifestar sua gratidão e reco-
nhecimento às personalidades e instituições que 
participam e colaboram de maneira significativa 
com o desenvolvimento do município, a Prefeitura 
de Bragança Paulista concedeu, nesta quinta-feira 
(30/06), as Comendas Antônio Pires Pimentel e Igná-
cia da Silva Pimentel para 28 pessoas e instituições 
que se destacaram na promoção do município de 
forma relevante.

Um momento emocionante foi durante a execução 
do Hino de Bragança Paulista, cantado pela peque-
na Maria Antonela Nunes de Oliveira, de apenas 10 
anos, aluna da Rede Municipal de Ensino de Bragança 
Paulista.

As Comendas Antônio Pires Pimentel e Ignácia da 
Silva Pimentel foram instituídas no Município de Bra-
gança Paulista pela Lei no 3.594, de 02 de dezembro 
de 2003.

A Comenda Ignácia da Silva Pimentel é destinada a 
condecorar as pessoas do sexo feminino e a Comenda 
Antônio Pires Pimentel é destinada às condecorações 
de pessoas do sexo masculino e jurídicas.

SAIBA MAIS: 

SOLENIDADE DE ENTREGA OCORREU NA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA 
(30/06), NO CENTRO CULTURAL TEATRO CARLOS GOMES.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/pessoas-e-instituicoes-que-se-destacaram-na-promocao-de-braganca-paulista-receberam-as-comendas-antonio-pires-pimentel-e-ignacia-da-silva-pimentel 
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PREFEITURA ENTREGA KIT “MALUQUINHO 
POR ROBÓTICA” AOS ALUNOS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria Municipal de Educação, entregou na última 
quinta-feira (30/06), o Kit “Maluquinho por Robótica” 
para os alunos dos 3º, 4º e 5º anos da Rede Municipal 
de Ensino. O evento aconteceu na E.M. Professora Lú-
cia Helena Pugiali, no bairro do Toró, marcando o início 
da distribuição em toda rede municipal de ensino.

Durante o evento, os alunos dos 5º anos A e B da E.M. 
Professora Lúcia Helena Pugiali apresentaram uma 
música da Oficina de Música da Professora Vivian.

Ao todo, serão entregues 1700 kits Trem Piuí Tic 
Tac aos alunos dos 3º anos; 1750 kits Avião Vrum 

aos alunos dos 4º anos, 1900 kits do Carro Malucar 
aos alunos dos 5º anos, e 274 kits com orientações 
técnicas para o desenvolvimento dos projetos aos 
professores.

Além disso, os professores irão receber formação 
pedagógica referente a montagem do material e sua 
aplicação em sala de aula.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-entrega-kit-maluquinho-por-robotica-aos-alunos-da-rede-municipal-de-ensino 
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