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CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
CULTURA INCLUSIVA NO ENSINO REGULAR

01
AGO

A SME promoveu a Semana de Capacitação na Educação Especial aos 
professores da Rede, entre os dias 01 e 05 de agosto, no Auditório José 
David, em dois horários (09h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00).

“A Educação Especial, aqui no município, está engatinhando, está 
crescendo, está em construção! E essa Formação tem esse objetivo que 
é construirmos juntos e, ninguém melhor do que vocês, professores, 
que sabem o que está acontecendo e vivenciam todos os dias esse 
ofício com muita dedicação, para nos auxiliar nesse processo. Estamos 
aqui para pensarmos as melhores possibilidades para a Educação 
Especial em nosso município!” —Alessandra Castanha, Diretora do 
Departamento de Educação Especial.

“Nossas crianças precisam de inclusão de fato, não apenas uma 
“integração” onde são matriculadas e ficam num cantinho da sala. É 
necessário valorizar nosso trabalho quando pensamos em inclusão e, a 
partir disso, buscar novas estratégias!” —Alexandra Campos dos Reis, 
Coordenadora Técnica PAEE.

“Estamos aqui para construir a identidade da nossa Rede e um dos itens 
dessa identidade diz respeito à solidificação de uma cultura que seja 
verdadeiramente inclusiva. Isso ganha um tom muito particular nesse 
exato momento que estamos vivendo, vindo de dois anos tão 
conturbados, devido à pandemia, em que aquilo que já era latente se 
tornou patente. Salta, agora, aos nossos olhos, tanto aqueles casos que 
nós já conhecíamos, como os novos casos que têm aparecido num 
volume muito grande. Ainda temos muito a caminhar, muito a construir, 
mas essa construção não nasce de um dia para o outro. Estamos 
escrevendo mais um capítulo bonito e isso passa pela atuação de vocês 
nas salas de aula! Nosso grande desafio, na Educação Especial, não é 
colher os frutos imediatamente após jogar as sementes, mas entregar 
para a colheita dos pais e da sociedade!” — Márcio Carvalho, Secretário 
de Educação.
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CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
CULTURA INCLUSIVA NO ENSINO REGULAR

01
AGO

GALERIA DE FOTOS
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CAPACITAÇÃO PRESCON PARA DIRETORES
03
AGO

Com o fim de melhor habilitar os operadores do sistema, os Diretores 
de Escolas participaram de uma capacitação, entre os dias 03 e 05/08, 
em dois períodos: 08h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00, no Complexo da 
Prefeitura.
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ADMISSÃO DE PDI'S 

08
AGO

Visando suprir o seu quadro de Servidores, a SME realizou atribuição de 
Professores de Desenvolvimento Infantil (PDI's), seguindo a 
classificação no Concurso Público nº 002/2016. Isso graças ao (01) 
Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal, para 
alteração do anexo da Lei 1832/2007, autorizando a ampliação de 65 
para 141 cargos (Lei nº 2.492, de 20 de junho de 2022), e ao (02) fim do 
período de congelamento imposto pela Lei Federal nº 173/2020.

Os ingressantes receberam formação específica acerca da Proposta 
Pedagógica da Rede Municipal,  bem como sobre toda a 
operacionalização do sistema implantado através dos dispositivos 
digitais.“É motivo de muita satisfação receber vocês, novos 
professores, para reforçar o nosso quadro de profissionais. Nesse 
sentido, em nome da Secretaria de Educação, sejam muito bem-vindos. 
Estamos à disposição para, juntos, construir essa Rede tal qual a gente 
sonha!”Disse Márcio Carvalho, Secretário de Educação.
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SME E AUTARQUIA DA SAÚDE-MONKEYPOX 

08
AGO

Tendo como público-alvo os Gestores Escolares, a Secretaria de 
Educação e a Autarquia de Saúde promoveram capacitação 
relacionada à Varíola Símia — Monkeypox, fornecendo todas as 
informações sobre formas de contágio, sintomas e medidas 
profiláticas, esclarecendo ainda todas as dúvidas apresentadas.

Agrademos ao Dr. Milton Parron Jr. e à Dra. Wanessa Gerona pela 
excelente condução do encontro.
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ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DO CAE 

09
AGO

Após eleição dos representantes dos segmentos que compõem o CAE 
— Conselho de Alimentação Escolar — no último dia 26/07, houve a 
eleição para a mesa diretora, ficando assim constituída:

Presidente: Claudia Zanella B. Rangel
Vice-Presidente: Keli Cristina da Conceição Liberato
Secretária: Camila de Fátima Silva O. de Mira

O mandato do Conselho: quadriênio 2022-2026.
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ACOLHIDA PDI’s

10
AGO

Em ato contínuo ao processo de admissão de Professores de 
Desenvolvimento Infantil (PDI's), segundo classificação em Concurso 
Público nº 002/2016, a SME recebeu, no dia 10/08/2022, mais 7 
profissionais para assunção de seus cargos.
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VISITAS DO SECRETÁRIO 

11
AGO

Secretário de Educação e Diretora da Educação Especial participam de 
HAEC com os Professores da EMEE Arco-íris.“Agradecemos a acolhida 
e a oportunidade de interação com os profissionais desta instituição 
que tem um lugar tão especial no coração da Educação Municipal”, 
destaca Márcio Carvalho.
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FORMAÇÃO ARTE 

11
AGO

Professores de Arte participaram de mais uma formação na Unidade 
Temática: Música - Módulo 2.

Conduzida pelo professor, cantor, compositor e percussionista 
corporal, Tuc Lucas, a Capacitação ocorreu em complemento à 
Formação ofertada em 13/04/2022 (Módulo 1), e ocorreu em dois 
horários: 08h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30, no Auditório José David.
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HOMENAGEM AOS PAIS  
E.M. HANS LUDWIG SCHMIDT

12
AGO

Gestão SME prestigia evento em 
homenagem aos pais na E.M. HANS 
LUDWIG SCHMIDT, no Campestre.
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CAPACITAÇÃO PARA USO DA 
LOUSA DIGITAL

15
AGO

Professores de Desenvolvimento Infantil (PDI's) da Rede Municipal 
participam de capacitação para uso da lousa digital, ocasião em que a 
Gestão da SME, não se furtando ao seu lugar de primazia no trato com 
os servidores, ressoando os seus pleitos e anseios, dialogou sobre 
aspectos específicos atuais que afetam o exercício profissional da 
categoria.

“Uma rede em construção não é uma metáfora aleatória pra causar 
efeito retórico, mas a ratificação de que a educação será sempre uma 
empreitada inacabada, um edifício inconcluso, pois nunca se estará 
adequadamente pronto para os desafios que se colocam à frente”, 
ponderou Márcio Carvalho, Secretário de Educação.
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15
AGO

A Secretaria Municipal de Educação, no período de 15 a 19 de agosto de 
2022, recebeu o CECANE (Centro Colaborador em Alimentação e 
Nutrição Escolar) para uma assessoria.O CECANE, ligado à UNIFESP, é 
uma unidade de referência e apoio com atuação no âmbito do PNAE no 
Estado de São Paulo em parceria com o FNDE, que tem como objetivo 
realizar formações, assessorias, apoio e ações de pesquisa e ensino, 
visando contribuir para a consolidação da Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, através do aprimoramento do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR RECEBE 
ASSESSORIA DO CECANE 
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR RECEBE 
ASSESSORIA DO CECANE 

15
AGO

"Recebemos uma assessoria de 
q u a l i d a d e  e  co m p l e t a ,  co m 
monitores muito capacitados. Foi 
um prazer tê-los conosco!” — Bruna 
da  S i lva  Souza ,  D i re tora  do 
Departamento de Alimentação 
Escolar.
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PROJETO ATLETISMO NA 
E.M. ARGEMIRO FERREIRA DOMINGUES

16
AGO

E.M. Argemiro Ferreira Domingues realiza Projeto de Atletismo que 
apresenta a diversidade do esporte aos alunos, de maneira lúdica, com 
o objetivo de ampliar o repertório motor das crianças através desta 
modalidade.

“O projeto da Equipe Alta Velocidade 
vem fazendo um trabalho brilhante 
divulgando nossa modalidade há 20 
anos. 
Hoje eu tenho a oportunidade de 
divulgar dentro da escola, com o Projeto 
Educação no Esporte, porque sou 
professor de Educação Física na Rede 
municipal de Itapecerica da Serra, 

lotado na E.M. Argemiro Ferreira Domingues, 
onde recebo o apoio da Diretora, Keli Cristina, da Orientadora 
Pedagógica, Priscila, e de todos os professores que são gigantes no 
que fazem lá. Por isso, juntamos o Projeto do Atletismo, da nossa 
comunidade, com a Educação e estamos divulgando nas escolas, 
também!” — Ricardo Freitas, Professor de Educação Física E.M. 
Argemiro Ferreira Domingues.

Ricardo Freitas
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SAÚDE ESCOLAR

16
AGO

Na manhã de 16/08 e na tarde do dia 17/08, a Psicóloga Maria Cristina 
Novaes Rosa, da Saúde Escolar, participou de um encontro com os pais 
na E.M. Adalgisa Feijó Nunes. Na oportunidade falou sobre Autismo, 
momento importante no qual a comunidade Escolar aprofundou o seu 
conhecimento sobre o assunto, participando ativamente, elaborando 
perguntas e sanando suas 
dúvidas em relação ao tema.
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VISITA SME
17

AGO

Visita da Gestão SME à E.M. 
P r i m a v e r a  p a r a 
acompanhamento do retorno 
dos alunos após a conclusão da 
primeira etapa da reforma da 
Unidade Escolar.
A cidade com a qual sonhamos 
passa pela oferta de ambientes 
cada vez mais promotores de 
bem-estar a todos.
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CAPACITAÇÃO DE CUIDADORES E 
SERVIDORES DA E.M.E.E. ARCO-ÍRIS

17
AGO

A SME, em parceria com a 
Autarquia da Saúde, ofertou 
Capacitação aos Cuidadores e 
Servidores das E.M.E.E. Arco 
Íris, entre os dias 17 e 18 de 
agosto, no Auditório José 
David, em dois horários: 08h30 
às 11h30 e 13h30 às 16h30.

A formação aconteceu em 
a t e n d i m e n t o  à  L e i  n º 
13.722/2018, batizada de Lei 
Lucas, e teve o objetivo de 
garant i r  a  habi l i tação do 

profissionais da Educação para fornecer os primeiros socorros aos 
estudantes. Ao todo, 120 profissionais da Educação concluíram o curso.
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REUNIÃO COM DIRETORES 

18
AGO

A Gestão SME reuniu-se com 
Diretores da Educação Infantil, 
na Escola Municipal de Arte e 
C u l t u r a  ( E M A C ) ,  p a r a 
esclarecer os desdobramentos 
e implicações de decisão 
judicial relacionada à vida 
funcional das ADI's (Auxiliares 
de Desenvolvimento Infantil).
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4º ENCONTRO SME/UNASP 

22
AGO

Programa de Apoio ao Ensino em Ambientes Saudáveis na Escola

A SME, em parceria com a UNASP, recepcionou os Diretores de Escola e 
Orientadores Pedagógicos da Rede Municipal no Auditório José David. 
Este 4º encontro marcou o início da fase prática do programa, compostos 
os GT's (Grupos de Trabalho), em que alguns apresentaram suas 
vivências iniciais e trocaram experiências entre si.
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CAMPANHA REDE RECICLANDO
22
AGO

Em evento promovido pela 
Secretaria de Planejamento e 
Meio Ambiente, a Secretaria 
de Educação participou do 
lançamento da Campanha 
"Rede Reciclando", que visa 
sensibilizar a população 
sobre o descarte adequado 
de recicláveis, com utilização 
de tecnologia e inovação, por 
meio de uma máquina que 
coleta e separa de modo 
inteligente, o que permitirá 
ao usuário a troca de resíduo 
por pontos que poderão ser 

utilizados de diversas formas.

Mais notícias em breve.



Com o foco nas metodologias 
a t i va s ,  o s  P ro fe ss o re s  d e 
Educação Física participaram de 
mais uma Formação conduzida 
pelo Professor Rodrigo Paiva, 
Consultor Educacional, graduado 
em Educação Física, Mestre em 
Educação, Doutor e Pós-Doutor 
e m  C i ê n c i a s  S o c i a i s ,  e 
i d e a l i z a d o r  d o  M é t o d o 
MEDALHAS de Ensino.

O encontro ocorreu na quadra da E.M. Prefeito Álvaro Rodrigues Pereira, em 
dois horários, das 8h30 às 12h00 e das 13h00 às 16h30.
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FORMAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA 
25
AGO



A Equipe Técnica da Autarquia de 
Saúde de Itapecerica da Serra, junto 
à direção da Escola Municipal Anice 
Chaddad, realizou reunião para 
e s c l a r e c i m e n t o  s o b r e  a 
tuberculose.

A reunião foi conduzida pelo 
c o o r d e n a d o r  d a  V i g i l â n c i a 
Epidemiológica de Itapecerica da 
Serra, Dr. Milton Parron Júnior, e 
pela Coordenadora Técnica da 
Autarquia, Dra. Wanessa Gerona. 
Todos os pais foram convidados a 

participar da reunião através de convite da direção da U.E.

Na ocasião, os presentes tiveram todas as dúvidas sanadas.
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REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA DA 
AUTARQUIA DE SAÚDE  

25
AGO
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Um pouquinho do dia a dia de uma Cuidadora...

“O trabalho de uma Cuidadora é, como o próprio nome já diz, cuidar! E 
esse cuidar não é simplesmente ficar na sala, mas cuidar num todo: da 
alimentação, da higiene, auxiliando a professora com alguma atividade e, 
realmente, acompanhar a progressão dessas crianças interagindo na 
escola e na sociedade... 

Eu, particularmente, adoro essa minha função 
porque eu acredito, sim, que uma pequena 
evo l u ç ã o ,  p ra  e l e s ,  c a u s a  u m a  g ra n d e 
transformação, e o papel de um cuidador é 
fundamental na vida dessas crianças e dos 
familiares também... 
Me sinto muito feliz e realizada fazendo esse 
trabalho. Eles têm muito mais pra ensinar pra nós do 
que nós, pra eles e, estar ao lado dessas crianças, 
me ensinou que a vida é muito mais pra agradecer 
do que pra reclamar pois, do jeitinho deles, à 
maneira deles, a gente não vê essas crianças com 
tristeza, estão sempre agradecendo e o pouquinho 

que você faz já é o bastante pra render o dia deles e o sorriso não tem 
preço! A gratidão pela vida, por poder conviver com essas crianças, eu 
vou levar até o fim dos meus dias!”.

Cuidadora
5 anos na Rede

E.M. Sempre Viva

Geiza de Oliveira dos Santos
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RELATOS DE SUPERAÇÃO
“VIVI PARA CONTAR”

"Trabalho aqui, na Rede, há 21 anos... 
Durante todo esse tempo, o que me dá 
mais prazer é ficar com as crianças, claro. 
Se eu vou completar 70 anos, neste mês, é 
porque as crianças me rejuvenescem!"

Dona Cida

Aparecida de Lima

E.M. Hans Ludwig Schmidt

“Amo o que faço! Estou aqui há 15 anos e 
adoro cozinhar, fazer bolos, tortas... E ser 
amiga e companheira de todos!

Cozinhar para as crianças é uma coisa 
muito satisfatória e gostosa. Como eu 
disse anteriormente, amo o que faço!”

Selma Silva Ferreira
Cozinheira

E.M. Hans Ludwig Schmidt

ASE
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CANTINHO DO ALUNO

“Eu gosto de vir pra escola porque eu 
aprendo e brinco... A aula que eu mais 
gosto é Educação Física, porque a gente 
brinca no parque e a gente se alonga!”

Denys Paulino Siqueira  

E.M. Palmeira
1 Ano
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“Estudo na Escola Municipal Palmeira e 
gosto de estudar aqui porque eu posso 
aprender muitas coisas... Gosto muito de 
aprender Inglês e, na Educação Física, 
gosto mais  de pega-pega.  Com a 
professora da sala, gosto mais de 
matemática!”

Cassiane da Silva Menezes  

E.M. Palmeira
1 Ano A



26

Gestão SME prestigia os eventos de Festa Agostina na EM Conjunto 
Habitacional e Residencial Paineiras e EM Samambaia.
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FESTA AGOSTINA
27
AGO

EM Samambaia

EM Conjunto Hab. e Res. Paineiras
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MANUTENÇÃO ESCOLAR

Serviços realizados pela Manutenção Escolar no mês 
de agosto: manutenção nos prédios das E.M's  Izaltina, 
Guadalupe, Brinco de Princesa, Primavera, João 
Casemiro, Acácia, Palmeira, Hans Ludwig, Andorinha, 
Carmem Caetano, Azaleia, Canário, Bem Te Vi, Ipê, 
Pardal, Arco Íris Santa Júlia e Pica Pau.

O trabalho não para!

BOLETIM DA EDUCAÇÃO - AGOSTO/ 2022
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POR DENTRO DA

SME
SEDAP

Adriana Machado Nunes

Orientadora Pedagógica
14 anos na Rede

“Colaboro com elaboração de materiais 
da Educação Infantil, como Cadernos de 
A t i v i d a d e s  q u e  a u x i l i a m  n o 
desenvolvimento dos alunos e o Plano de 
Ensino, além do atendimento dos 
docentes e gestores, quando necessário.”

“Meu trabalho consiste em unificar o pedagógico da Rede."

Ubirajara de Godoy Brancaglione

Professor P3-Diretor de Departamento Pedagógico
13 anos na Rede

Ivana Nogueira dos Santos

Vanessa Santos Silva Garcia

Professora P3
20 anos na Rede

Professora P3
16 anos na Rede

“Se sei alguma coisa, aprendi aqui!
Desde o meu início na Rede, tive total 
apoio da Diretora do SEDAP à época.
Depois tive a sorte de trabalhar com 
grandes diretores, até chegar no diretor 
Márcio.
Hoje faço parte do Grupo Pedagógico 
que oferece suporte para os 4º e 5º Anos 
do Ensino Fundamental.”

“Tenho a função de auxi l iar  no 
D e p a r t a m e n t o  P e d a g ó g i c o , 
construindo materiais e documentos 
que norteiem e ajudem os professores 
do Ensino Fundamental.”

Reilza de Farias Silva

Professora P4-Inglês
9 anos na Rede

“Estou em desenvolvimento de uma 
proposta de currículo municipal de Língua 
I n g l e s a  .  Fa ç o  a  e l a b o ra ç ã o  d o 
planejamento geral da disciplina, 
auxiliando os Professores com sugestões 
de atividades específicas, elaboração de 
atividades, pesquisa de métodos, banco 
de atividades, envio de materiais, estudo 
do livro didático e propostas de projetos, 
além de fazer o contato direto com os 
Professores de Língua Inglesa para 
eventuais orientações e organização de 
Formações.”

Arnaldo Ferreira Messine

Professor P4
6 anos na Rede

“Meu trabalho no Departamento 
Pedagógico é auxiliar e contribuir 
desenvolvendo materiais e documentos 
que ajudem no trabalho em sala de 
aula.” 

Gerson Sousa Ruas

Professor P3
12 anos na Rede

“No Departamento de Apoio Técnico 
Pedagógico, participo da elaboração, 
e d i ç ã o  e  c r i a ç ã o  d e  m a t e r i a i s , 
documentos e propostas educacionais 
para o segmento escolar do Ensino 
Fundamental I (1º ao 5º ano).”

Ana Luiza de Queiroz Henning

Professora P3
4 anos na Rede

“Meu t raba lho  no  Depar tamento 
Pedagógico é auxiliar os Professores do 
Ensino Fundamental, desenvolvendo 
materiais e documentos que contribuam 
para a sua prática em sala de aula.”

Sandra Andrioli Silva

Professora P2
26 anos na Rede

“Tenho a função de auxi l iar  no 
D e p a r t a m e n t o  P e d a g ó g i c o , 
construindo materiais e documentos 
que norteiem e ajudem os professores 
do Educação Infantil.”

Priscila Ribeiro dos Santos

Professora P2
14 anos na Rede

“Meu trabalho no SEDAP é elaborar 
atividades voltadas para as creches e 
escolas de Educação Infantil. Também 
participo da elaboração de avaliações, 
projetos e o Plano de Ensino da Rede. 
Quando necessário, auxilio professores e 
diretores."

Cristiane Cortes da Silva

Professora P3
15 anos na Rede

“Trabalho no SEDAP desenvolvendo um 
trabalho pedagógico de auxílio aos 
professores do 1º ao 3º ano, na área da 
matemática.

Marilucia Ap. Silva Grassmam

Professora P3
30 anos na Rede

“Sou Professora da Educação Especial ,e 
atualmente faço parte da Equipe do 
SEDAP, onde elaboro materiais para 
Educação Infantil.”

Maria Ivonete Bezerra Campos

Professora P3
22 anos na Rede

“Trabalho oferecendo suporte na 
preparação de atividades e avaliações 
para os 4º e 5º anos.”

O Departamento de Apoio Pedagógico (SEDAP) desempenha um trabalho 
indispensável para o funcionamento da nossa Rede de Ensino e visa unificar 
as ações da Educação para oferecer o máximo em excelência aos nossos 
alunos. 

Cleusa Eunice Maria Cassiana

Professora P3
12 anos na Rede

“Tenho como sede, há 7 anos, a Escola 
Municipal Manacá. Minha missão é 
contribuir com a aprendizagem das 
crianças, mediando o conhecimento e 
promovendo a afetividade por meio da 
alegria. Gosto muito do que faço 
diariamente.
Atualmente estou atuando no SEDAP, no 
qual venho somando diferentes tipos de 
conhecimentos com a equipe em busca de 
estratégias para alcançar os avanços de 
todas as crianças, unificando, assim, o 
ensino do município.”

Joaquim Alexandre de Noronha

Professor P3
34 anos na prefeitura 

sendo 22 anos na Educação.

“Readaptado no SEDAP, contribuo com 
m e u s  s e r v i ç o s  n a  r o t i n a  d o 
Departamento: Materiais e Atividades 
Pedagógicas.”

José Raimundo C. Filho 

Professor P4
Educação Física

“No Departamento Pedagógico minha 
contribuição é no desenvolvimento de 
materiais e Formações que auxiliem os 
profissionais de Educação Física em seu 
trabalho com os alunos.” 
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SERVIÇOS DA
MANUTENÇÃO ESCOLAR 

AGOSTO

 

 

 
 

 

Dia

 
 

Unidade

 

Descrição do serviço

 

Material aplicado

 

01

 

E.M. Pintassilgo

 

Entrega de 05 extintores (transporte)

  

01

 

E.M. Alecrim

 

Sifão vazando na cozinha

 

02 válvulas americanas 1.½”

 

01

 

E.M. José dos Reis

 

Instalação de tomadas para internet

 

nas salas

 

02 tomadas sistema-X

 

01

 

E.M. João Casemiro

 

Reparo no telhado que está com 

 

vazamento

 
 

01

 

E.M. João Casemiro

 

Conserto de forro em PVC

  

01

 

E.M. Benedito 

 

Custódio

 

Ralo do banheiro entupido, troca de

 

torneira, conserto de engate flexível,

 

vaso sanitário solto, conserto do

 

cano do lavatório. 

 

 

01

 

E.M. Andorinha

 

Verificar problema na tomada do

 

aparelho micro-ondas

 
 

02

 

E.M. João Casemiro

 

Reparo de vazamento na laje, 

 

aplicação de manta asfáltica

 
 

02

 

E.M. Luiza Motoyoshi

 

Cano da saída da valeta entupido,

 

limpeza de caixa de inspeção,

 

desentupimento de 01 ralo.

 

 

02

 

E.M. José Pereira

 

Instalação de 01 dispenser para

 

sabonete líquido

 
 

02

 

E.M. Quero-Quero

 

Instalação de 03 tomadas para as

 

lousas digitais e internet

 

01 tomada sistema -X

 

05 metros de fio 2,5mm

 

02 canaletas sistema -

 

X

 

03

 

E.M. José Pereira de 

 

Borba 

 

Verificar problemas elétricos na escola.

 

Troca de 01 disjuntor-

 

DR 63AMP. 

 

 

 

03

 

E.M. Pintassilgo 

 

Pintura das caixas de inspeções na 

 

parte externa do prédio. 

 
 

03

 

E.M. Edvard 

 

Limpeza de calhas. 

  

03

 

E.M. Arthur Ricci 

 

Telefone mudo.

  

03

 

E.M. Jesus Maria 

 

Finalizar instalação de caixinha do 

 

telefone e instalar espelho na tomada da 
sala 05.

 

 

03

 

E.M. Andorinha 

 

Instalar 01 tomada na cozinha. 

 

01 canaleta sistema X 20 X 2 metros

 

01 tomada sistema X 

 

05 metros de fio 2,5mm. 

 

03

 

E.M. Jesus Maria 

 

Instalar 02 espelhos grandes na sala

 

N°04 na sala dos professores. 

 
 

03

 

E.M. Jesus Maria

 

Troca de fechaduras e colocação de varão 
p/ cortina. 

 
 

04

 

E.M. Francisco de 

 

Abreu

 

Instalar luminária (calha,soquete e 
lâmpada) na área de recreação infantil.

 

01 luminária

 

02 lâmpadas

 

01 pé de galinha

 

04 soquetes. 

 

04

 

E.M. Andorinha 

 

Confecção e instalação de portãozinho 

 

de madeira. 

 
 

04

 

E.M. Arco -

 

Íris 2

 

Reparo em alvenaria em uma grelha no 
pátio. 

 
 

04

 

E.M. Arco-

 

Íris 2

 

Alvenaria nas muretas externas. 

  

05

 

E.M. Palmeira 

 

Verificar problema de alto consumo de

 

água. Vazamento no encanamento do

 

lavatório e torneiras ( não resolvido pela

 

empresa filtros ideal ) MPA=24029/22 

 

01 cotovelo 1 ½ 

 

01 luva 1 ½ 

 

01 registro ¾ 

 

02 adaptador ¾ 

 

01 redução 50mm X ¾

 
 

 

 

08

 

E.M. José Pereira de

 

Borba

 

Verificar problema de falta de água.

 
 

 
 

 

09

 

E.M. Primavera

 

Retirada de entulho

  

09

 

E.M. José Pereira de

 

Borba

 

Troca de lâmpadas em diversos espaços

 

75 lâmpadas em led T-8

 

09

 

E.M. Izaltina

 

Fazer orçamento para instalação de

 

revestimento cerâmico e pia na

 

cozinha dos professores

 

 

09

 

E.M. Andorinha

 

Instalação de vaso sanitário para adulto

 

no banheiro dos fundos

 

01 vaso sanitário para adulto

 

01 assento para vaso

 

02 bolsas preta para vaso

 

04 parafusos para vaso 

 

09

 

E.M. Andorinha

 

Troca de pia e vaso sanitário do banheiro

 

da sala do maternal I

 

01 lavatório

 

02 caixas de descarga

 

04 engate flexível

 

06 parafusos para vaso e lavatório

 

09

 

E.M. Bem-Te-Vi

 

Troca de lâmpadas

 

09 lâmpadas em led T-8

 

10

 

E.M. Luiza Motoyoshi

 

Instalação de tomadas para o roteador

 

20 mts de fio 2,5mm

 

01 tomada com caixinha sistema-X

 

01 tomada com caixinha para condulete

 

10

 

Dep. Alimentação

 

Escolar

 

Manutenção na tomada do modem que 
está com mal contato.

 
 

02 tomadas com caixinha sistema-X

 

01 canaleta sistema-X

 

10 mts de fio 2,5mm

 

02 lâmpadas em led T-8

 

10

 

Dep. Alimentação 

 

Escolar

 

Troca de assento para vaso sanitário

 

01 assento para vaso sanitário

 

10

 

E.M. Alecrim

 

Troca de lâmpadas

 

11 lâmpadas de led T-8

 

10

 

E.M. Hans

 

Colocação de 02 telhas

  

10 

 

E.M. Girassol

 

Verificar falta de água nas caixas

  

10

 

E.M. Bem-Te-Vi

 

Troca de sifão

 

02 sifões extensivos

 

 

 

11

 

E.M. João

 

Casemiro

 

Verificar peças de acabamento do 

 

telhado arrancados pelo vento

 
 

11

 

E.M. Hans

 

Empréstimo de 40 cadeiras e 02

 

tablados.

 
 

11

 

E.M. Samambaia

 

Empréstimo de 130 cadeiras

  

11

 

E.M. Azaléia

 

Conserto de forro

  

11

 

E.M. Conj. Paineiras

 

Verificar problema elétrico, parte do

 

prédio está sem energia.

 
 

11

 

E.M. Belchior

 

Conserto de cano do reservatório da

 

caixa d’água

 

Material comprado pela unidade escolar.

 

11

 

E.M. Carmem 

 

Caetano

 

Troca de lâmpadas no prédio

 

43 lâmpadas em led T-8

 

11

 

E.M. Girassol

 

Verificar a fechadura da porta da cozinha

 

01 fechadura de embutir cilindro inox 40mm

 

12

 

E.M. Bem-Te-Vi

 

Escola sem energia

 

01 disjuntor bipolar 80 amp

 

12

 

E.M. Primavera

 

Troca de 01 reparo de hydra

 

02 reparos para válvula hydra max 

 

12

 

E.M. Juvelina 2

 

Válvula hydra vazando

 

02 reparos para válvula hydra max

 

12

 

E.M. Primavera

 

Troca de fechaduras e recolocação de 

 

tela de proteção no vitrô da cozinha 

 

02 fechaduras de embutir 40mm

 

12

 

E.M. Primavera

 

Instalação de 02 ventiladores

  

12

 

E.M. Primavera

 

Colocação de canoplas nas válvulas de

 
 

03 canoplas para válvula hydra

 

12

 

E.M. Primavera

 

Retoque na pintura do portão de entrada

  

12

 

E.M. Anna Rampim

 

Fixar 03 telhas de fibra que estão soltas

  

15

 

E.M. Samambaia

 

Retirada de 130 cadeiras (devolução)

  

15

 

E.M. Hans

 

Retirada de 02 tablados e 40 cadeiras

 

(devolução)

 
 

16

 

E.M. Hans

 

Retirada de entulho e entrega de 

 

Materiais para o telhado

 
 

16

 

E.M. Hans

 

Confecção e instalação de cobertura

 

Com telhas e estrutura de madeira

 

na frente da escola

 

 
 

 

16

 

E.M. Antonio Manoel

 

Instalação de 02 assentos para vaso

 

Sanitário

 

02 assentos para vaso sanitário (modelo adulto)

 

16

 

E.M. Ipê

 

Entrega de telhas para reparo do telhado

 

05 telhas 2,44 x 0,93

 

03 cumeeiras 

 

16

 

E.M. Izaltina

 

Caixa de inspeção com vazamento

  

16

 

E.M. Palmeira

 

Substituição de caixas de descarga

 

de plástico com cordinhas por 

 

válvulas hydra

 

01 registro 1.1/2”

 

07 adaptadores marrom curto 1.1/2”

 

03 válvulas hydra max

 

03 Tee marrom 1.1/2’

 

03 canos com cotovelo ponta azul

 

07 cotovelos marrom 1.1/2’ x 90º

 

01 Caps marrom ¾

 

02 barras de cano marrom 1.1/2”

 

03 luvas marrom 1.1/2”

 

02 plug ¾

 

01 fita veda rosca

 

01 tubo de cola grande

 

01 luva marrom de correr 1.1/2”

 

06 latas de areia

 

01 saco de cimento.

 
 

17

 

E.M. Guadalupe

 

Recolocação de telhas do pátio

 

02 telhas de fibrocimento 2,44 x 0,92

 

17

 

E.M. Pardal

 

Troca de telha

 

01 telha de fibrocimento 2,44 x 0,92

 

17

 

E.M. Palmeira

 

Colocação de canoplas de acabamento

 

das

 

válvulas hydra

 

03 canoplas para válvula hydra

 

17

 

E.M. Cardeal

 

Vistoria devido a alto consumo de água

  

17

 

E.M. Anacá

 

Reposição de torneira furtada e reparos

 

nas demais torneiras

 
 

17

 

E.M. Arco-Íris Jandaia

 

Entrega de materiais

 

01

 

saco de cimento

 

06 latas de areia

 

01 lata de tinta látex branca 18 litros

 

18

 

E.M. Ipê

 

Conserto de telhado

 

04 telhas de fibrocimento 2,44 x 1,10

 

 

 

18

 

E.M. Bem-Te-Vi

 

Troca de fechaduras

 

02 fechaduras 

 

18

 

E.M. Dep. Francisco

 

Scalamandré

 

Troca de fechaduras 

 

04 fechaduras

 

18

 

E.M. Pref. Álvaro

 

Retirada de luminária do jardim e

 

Conserto de tomada

 
 

18

 

E.M. Emiliano

 

Manutenção nos banheiros, os

 

vasos sanitários estão soltos

 

06 parafusos S-12 para vaso sanitário

 

18

 

E.M. Izaltina

 

Remoção de bebedouro para liberar o

 

espaço, para assentamento de 

 

revestimento cerâmico na cozinha 

 

dos professores

 

01 registro de gaveta ¾

 

02 adaptador marrom curto ¾ 

 

18

 

E.M. Alecrim

 

Recolocar a coluna da pia do banheiro

  

18

 

E.M. Francisco de 

 

Abreu

 

Conserto de portões de madeira que

 

estão soltos.

 
 

18

 

E.M. Anna Rampim

 

Conserto de maçanetas e dobradiças

  

18

 

E.M. Guadalupe

 

Troca de calhas luminárias nas salas

 

e pátio

 

08 calhas para lâmpadas

 

fluorescentes

 

20 lâmpadas de led T-8

 

18

 

E.M. Brinco 

 

de Princesa

 

Instalação de tomadas para as lousas

 

digitais

 

18 unidute reto ¾

 

11 barras de eletroduto galvanizado ¾ 

 

10 caixinhas de condulete com tomada e espelho

 

22 unidute cônico ¾

 

04 rolos de fio 2,6mm (azul, vermelho e verde)

 

22 abraçadeiras tipo D ¾

 

40 parafusos com bucha S-8

 

19

 

E.M. Juvelina 2

 

Verificar problema elétrico, algumas 

 

salas sem energia 

 
 

19

 

E.M. Lenice 

 

Desentupir vaso sanitário

  

19

 

E.M. Valdir Batista

 

Verificar salas sem energia

  

 

 

22

 

E.M. Belchior

 

Entrega de materiais para reparos

 

½ metro de areia

 

04 latas pedra

 

02 sacos de cimento

 

01 barra de ferro

 

10 blocos de concreto de 15

 

22

 

E.M. Anna Rampim

 

Instalar 01 porta cadeado

  

22

 

E.M. Azaléia

 

Conserto de cano estourado

 

02 cotovelos ¾ marrom

 

01 luva ¾ marrom

 

22

 

E.M. Dep. Francisco

 

Scalamandré

 

Conserto de vazamento no banheiro,

 

Desentupimento de vaso sanitário,

 

Conserto de cruzeta e mola da descarga

 
 

 

22 

 

E.M. Izaltina

 

Colocação de revestimento cerâmico

 

na cozinha dos funcionários

 
 

22

 

E.M. Hortênsia

 

Verificar problema de falta de água na

 

quadra

 

02 caixas de descarga externa com cordinha

 

23

 

E.M. Ondina

 

Acabamento na coluna do portão de 

 

Entrada, onde o serralheiro fez reparo.

 

01 lata de areia com cimento.

 

23

 

E.M. Izaltina

 

Instalação de tomadas na cozinha

 

dos funcionários.

 
 

23

 

E.M. Belchior

 

Ralo entupido na casa do caseiro

 

02 mts de cano para esgoto 50 mm

 

02 cotovelos para esgoto 50mm x 90º

 

23

 

E.M. José Pereira de

 

Borba

 

Tubulação do lavatório do banheiro

 

masculino entupido. 

 
 

23

 

E.M. Azaléia

 

Chumbar

 

onde foi feito reparo do 

 

encanamento

 

02 latas de areia

 

01 lata de cimento

 

23

 

E.M. Belchior

 

Confecção de uma caixa de inspeção

 

para

 

o encanamento da casa do caseiro 

 

01 saco de cimento

 

06 latas de areia

 

06 blocos de concreto

 

04 pedaços de ferro 3/8 x 1,50 mt

 

23

 

E.M. Bem-Te-Vi

 

Limpeza das calhas do telhado e 

 

Canaletas da quadra

 
 

 

 

23

 

E.M. João Casemiro

 

Verificar problema de falta de

 

água

 

(a descarga que estava azando)

 

01 reparo para válvula hydra

 

23

 

E.M. Arco-Íris Jandaia

 

Entrega de areia para reparos 

 

06 latas de areia

 

24

 

E.M. Quero-Quero

 

Vistoria e reparo no revestimento 

 

cerâmico que está soltando da parede

 
 

24

 

E.M. Juelina 2

 

Troca de lâmpadas

 

21 lâmpadas de led T-8

 

24

 

E.M. Izaltina

 

Pintura na área da reforma da cozinha

 

dos funcionários

 
 

24

 

E.M. Arco-Íris Jandaia

 

Colocação de assentos para vaso 

 

sanitário

 

06 assentos para vaso sanitário (adulto)

 

24

 

E.M. Lenice Lopes

 

Verificar vazamento nos banheiros e

 

no sifão da pia do banheiro

 

01 tubo de ligação

 

01 cotovelo para esgoto

 

01 bucha de redução 2” x 1.1/2”

 

01 reparo para válvula hydra max

 

24

 

E.M. Luiza Motoyoshi

 

Retirar frisos de alumínio de 

 

acabamento do banheiro e bebedouro

 

para evitar acidente

 

 

24

 

E.M. Uirapuru

 

Troca de refletor e lâmpadas

 

01 refletor de led 100 watts

 

22 lâmpadas de led T-8

 

24

 

E.M. Edvard

 

Troca de lâmpadas (corredor e pátio)

 

13 lâmpadas de led T-8

 

25

 

E.M. Brinco de 

 

Princesa

 

Conserto de campainha, troca de

 

lâmpadas, ligação de 01 chuveiro

 

02 lâmpadas de led

 

01 pulsador para campainha

 

25

 

E.M. Argemiro

 

Manutenção na caixinha do telefone

  

25

 

E.M. Hans Ludwig

 

Verificar telefone mudo

  

25

 

E.M. Primavera

 

Entrega de 01 folha de porta

 

01 porta 2,10 x 0,80

 

25

 

E.M. Juvelina 2

 

Revisão no telhado

 

02 latas de areia

 

01 lata de cimento

 

02 mts de manta asfáltica

 

25

 

E.M. Uirapuru

 

Retirada de entulho para reforma da

 

calçada

 
 

25

 

E.M. Uirapuru

 

Entrega de material para reforma da 

 

rampa da calçada

 

01 metro de areia

 

½ metro de pedra

 

 

 

25

 

E.M. Edvard

 

Manutenção na parte hidráulica para

 

para melhorar a pressão de água

  

nas descargas e troca de 02 reparos

 

para

 

caixa de descarga acoplada.

 

 

25

 

E.M. Brinco de 

 

Princesa

 

Troca de 01 folha de porta e fechaduras

 

01 folha de porta americana 0,82 x 2,10

 

04 fechaduras de embutir 40mm

 

26

 

E.M. Anacá

 

Reparo na campainha

 

01 pulsador para campainha

 

26

 

E.M. Uirapuru

 

Reforma e manutenção das rampas de

 

acesso da escola, para facilitar o uso

 

dos cadeirantes.

 

01 metro de areia

 

½ metro de pedra

 

06 sacos de cimento.

 

26

 

E.M. Anna Rampim

 

Rejuntar pia da cozinha e aso sanitário

  

26

 

E.M. Izaltina

 

Instalação de gabinete e pia na 

 

cozinha dos funcionários.

 
 

26

 

E.M. Dep. Francisco 

 

Scalamandré

 

Conserto de tomadas e interruptor da

 

cozinha.

 
 

26

 

E.M. Arco-Íris Jandaia

 

Entrega de materiais

 

12 latas de areia

 

01 saco de cimento

 

26

 

E.M. Uirapuru

 

Entrega de cimento para reforma das

 

rampas

 

06 sacos de cimento

 

26

 

E.M. Conj. Paineiras

 

Empréstimo de 09 barracas, 02 tablados,

 

100 cadeiras e 15 mesas.

 
 

29

 

E.M. Conj. Paineiras

 

Retirada (devolução) de mesas, cadeiras

 

Barracas e tablados

 
 

29

 

E.M. Primavera

 

Conserto de vazamento no 

 

encanamento da pia (parte externa)

 
 

29

 

E.M. Uirapuru

 

Verificar telefone com ruídos

  

29

 

E.M. Alecrim

 

Conserto de buracos no piso da sala 02

  

30

 

E.M. Anacá

 

Escola sem energia no bloco B

 

devido

 

atos de vandalismo (reposição de fios)

 
 

30

 

E.M. Primavera

 

Troca de folha de porta do banheiro

 

masculino.

 

01 folha de porta lisa 0,90 x 2,10

 

01 fechadura

 

 

 

30

 

E.M. Dep. Francisco

 

Scalamandré

 

Troca de lâmpadas de led

 

13 lâmpadas de led T-8

 

30

 

E.M. Arco-Íris Jandaia

 

Entrega de massa corrida

 

01 lata de massa corrida com 20kg

 

31

 

E.M. Bem-Te-Vi

 

Instalação de nova campainha de sinal

 

escolar.

 
 

31

 

E.M. Bem-Te-Vi

 

Instalação de 01 mola protetora de porta

  

31

 

E.M. Sofia

 

Troca de descarga com vazamento

 

e instalação de registro

 

01 válvula hydra 

 

01 registro 1.1/2

 

02 adaptadores 1.1/2

 

01 tubo de ligação

 

01 spud

 

31

 

E.M. Bem-Te-Vi

 

Acompanhar empresa para realizar

 

esgotamento de fossa

 
 

31

 

E.M. José Pereira de

 

Borba 

 

Chumbar novamente o encanamento 

 

do hidrante

 

05 latas de areia

 

02 latas de cimento

 

03 blocos de concreto 10x10

 

31

 

E.M. Ondina

 

Troca de fechadura e cadeado na

 

cozinha

 

01 fechadura

 

01 cadeado 40mm

 

31

 

E.M. Luiza Motoyoshi

 

Reparo na campainha

 

30 mts de cabo PP

 

01 pulsador para campainha 

 

01 campainha

 

31

 

E.M. Valdir Batista

 

Verificar terreno que está cedendo

 

próximo da horta da escola
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