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O Departamento de Alimentação Escolar 
recebe, mensalmente, cerca de 500kg 
d e  C a m b u c i ,  f r u t o  n a t i v o  d a 
MataAtlântica, para a composição da 

merenda escolar dos 
a lunos  da  Rede 

Municipal.

Isso significa mais nutrição e sabor na 
hora do lanche e mais renda para a 

agricultura familiar!

O cambuci é rico 
e m  v i t a m i n a s  C , 
proporcionando diversos 
benefícios para saúde. Ele 
f o r t a l e c e  o  s i s t e m a 

imunológico, controla o açúcar no 
sangue e combate os radicais livres 

q u e  c a u s a m  d o e n ç a s  e  o 
envelhecimento precoce.
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05
ABRALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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A Manutenção Escolar segue firme atendendo 
as solicitações das Escolas. Foram realizados 
reparos na parte elétrica da EM Anacá, reparos 
no piso da quadra da EM Sofia Rodrigues 
Pereira, roçagem na EM Palmeira, pintura na EM 
Guadalupe, entre outros.

05
ABRMANUTENÇÃO ESCOLAR

“Não só o meu trabalho, mas também o dos meus 
co m p a n h e i r o s  é  f u n d a m e n t a l  p o r q u e  a 
Manutenção tem que estar presente sempre... A 
Diretora ligou, a gente chega e procura sempre 
resolver com muito carinho, muita dedicação, pois 
é para nossas crianças!” — Francisco Eudes da 
Silva, Equipe Manutenção Escolar
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05
ABRMANUTENÇÃO ESCOLAR

GALERIA DE FOTOS



BOLETIM DA EDUCAÇÃO - abril/ 2022 4

A Equipe Técnica da Secretaria de Educação, 
juntamente com a Secretaria de Obras, vistoriou 
o andamento das melhorias para revitalização e 
otimização da EM Emiliano Ferreira Domingues, 
cuja finalização ocorrerá no mês de maio/2022.

05
ABRVISTORIAS  SME 
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A Manutenção Escolar não para. Realizou 
reparos no telhado da EM Professora Lenice 
Lopes Simioni e finalizou serviços de pintura nas 
EMs Corujinha, Guadalupe e Irany Vanete.

07
ABRMANUTENÇÃO ESCOLAR

EM CORUJINHA

EM IRANY VANETE
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07
ABRMANUTENÇÃO ESCOLAR

EM GUADALUPE

EM PROFESSORA LENICE LOPES SIMIONI 



BOLETIM DA EDUCAÇÃO - abril/ 2022 7

De fundamental importância para a Secretaria de Educação, o setor de 
Tecnologia da Informação (TI) trabalha ininterruptamente para garantir 
o bom funcionamento de todos os Departamentos da SME.

 Segundo Cristiano Fragnan de Oliveira, Diretor do 
Depto de Tecnologia e Informação, as principais 
Atribuições da TI são:

- Atua na gestão de ambiente informatizado, tanto de 
hardware quanto de software;

- Projeta e executa a parte de segurança de informação 
nos quesitos confidencialidade, integridade e 
disponibilidade;

- Gestão do parque de desktops, servidores de arquivos e todos os 
software pertinentes;

- Coordenação do desenvolvimento de sistema de gestão próprios e do 
Site Oficial;

- Coordenação e levantamento de requisitos funcionais dos sistemas de 
gestão terceirizados;

- Realiza pesquisa de novas tecnologias e ferramentas que visem 
economia e racionalização de tecnologia, priorizando ferramentas para 
servidores e sistemas operacionais de uso livre;

- Projeta e mantém infraestrututa das diversas redes externas e internas 
pertencentes à Prefeitura, manutenção preventiva e corretiva; 

- Projeta e executa a gestão de continuidade de negócio, backup e 
recuperação de desastres.

POR DENTRO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TECNOLOGIA DA SME
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POR DENTRO DA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

“A gente é peça fundamental para o bom 
funcionamento... Fazemos a manutenção 
dos computadores que ajudam a 
Educação a fazer seu trabalho e, 
portanto, somos peça importante 
nessa engrenagem que funciona 
como um todo!” - resumiu Kayky 
Felipe, Estagiário de Tecnologia.
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POR DENTRO DA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Imprescindível para o funcionamento da Educação, a Supervisão de 
Ensino presta um trabalho indispensável de direcionamento pautado 
em uma atuação científica e humanística no processo educativo, 
reconhecendo, apoiando, assistindo, participando e sugerindo ações 
que norteiem a atuação da Escola na busca pelo sucesso do processo de 
Ensino/Aprendizagem, em todos os setores e em todas as etapas.



“A supervisão perpassa por todos os setores da Educação. 
Basicamente, somos o Jurídico da Educação, pois tudo que 
diz respeito a legislação compete à Supervisão!” 

"Quando vamos até a escola, não vamos simplesmente olhar 
a escola, vamos verificar os processos administrativos, 
como os prontuários de alunos e professores, os registros 
de HAEC's, porque nós temos o acompanhamento do 
MEC e do Tribunal de Contas... Temos que fazer a 
homologação de tudo porque, se não, não tem validade. 
A Educação só tem validade se tiver devidamente 
homologada pela Supervisão. Resumindo, a gente 
verifica todo o andamento da escola, tanto o 
administrativo, quanto o pedagógico, desde a família 
até a Direção e a gente procura sempre sair da escola 
deixando harmonia."
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POR DENTRO DA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Supervisoras de Ensino:

Claudia Lissoni
Michela Biltge
Fabiana Pereira
Sandra Teixeira
Cristiane Oiano
Karla Ghetti Holanda 
Rute Soares de Abreu



“Tivemos que nos reinventar. Partimos do giz e da lousa para a 
tecnologia. As crianças já estavam acostumadas a usar a 
tecnologia e nós,  professores,  a inda estávamos 
ultrapassados usando giz e lousa... Precisamos muito das 
famílias que, infelizmente, não tinham acesso a um bom 
equipamento tecnológico. Então, a maior dificuldade foi 
essa, se reinventar e contar ainda mais com as famílias 
que, mesmo com todas as dificuldades, fizeram o 
possível para ajudar as crianças!”

“Estamos todos nos readaptando... Depois de dois 
anos praticamente fora da escola, estamos 
começando tudo de novo, fazendo diagnóstico 
dessas crianças, vendo as habilidades que ficaram 
em defasagem... Mas tem sido muito bom. Criança, na 
escola, muda o ar, muda o ambiente e eu gosto muito 
do que faço. Então, eu senti falta desse contato. Lugar 
de criança é na escola!”
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RELATOS DE SUPERAÇÃO
“VIVI PARA CONTAR”

Carla Pereira Belchior 
EM Profº Octacílio Martins



“Foi um momento bem complicado. As aulas 
remotas foram uma novidade, tivemos que nos 
reinventar e aprender muito e acho que deu 
certo, a gente conseguiu dar continuidade no 
trabalho.

"Com o retorno das aulas presenciais, a 
expectativa é muito grande em correr atrás das 
habilidades que ficaram defasadas, voltar um 
pouquinho no conteúdo, com a alfabetização, 
já que somos das séries iniciais, enfim, 
retomar todo o trabalho para sanar a 
defasagem!”
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RELATOS DE SUPERAÇÃO
“VIVI PARA CONTAR”

Mônica Cristina de Freitas Mendes
Professora P3

EM Belchior de Pontes



“O período do afastamento foi bem difícil. A gente teve que se adaptar 
de diversas formas. Em 2020 eu ainda estava em sala de aula e, de 
repente, aquele choque de não vir à escola e ter que dar 
aulas online e acompanhar os alunos, a gente não 
sabia como ia ser... em 2021 já voltamos um pouco 
mais amparados, já com algumas direções. Eu já 
estava na Orientação e, para orientar professores 
e auxiliá-los, tive que aprimorar bastante a minha 
parte tecnológica porque eu precisava oferecer 
esse apoio que muitos professores ainda não 
tinham. Foi um período de muito aprendizado, 
onde muita coisa mudou. Nada é igual ao que 
tínhamos antes!

"O primeiro bimestre serviu pra gente aferir 
a aprendizagem. Foi muito importante a 
Avaliação Diagnóstica porque fez com 
que o professor percebesse que não 
foram dois anos perdidos, nós fizemos 
um trabalho e  esse  t rabalho se 
demonstrou na Diagnóstica, onde a 
gente pode averiguar que não foi tão 
ruim quanto a gente esperava que 
tivesse sido. Isso nos deu um novo 
fôlego!"
 
"Temos muito trabalho a fazer... Mas estamos muito bem amparados e 
direcionados, por isso tenho a expectativa de que vamos terminar o ano 
muito bem!”
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RELATOS DE SUPERAÇÃO
“VIVI PARA CONTAR”

Aline Pereira Silva
Orientadora Pedagógica

EM Azaleia
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CANTINHO DAS CRIANÇAS 
“VIVI PARA CONTAR”

Larissa Benassi Calegari
EM  Profº Octacílio Martins2º Ano

“Era ruim não poder ir à escola e ver meus 
amiguinhos... Agora que a gente voltou está 
sendo muito legal e a professora é boazinha. Na 
Educação Física, as brincadeiras que eu mais gosto 
são “dar estrelinha e dar mortal”, mas eu não sei dar 
mortal!

“Tem também a lousa digital, que é legal. Dá pra riscar 
com a caneta e ela já tem as atividades, a outra dá 
muito trabalho!”. 
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CANTINHO DAS CRIANÇAS 
“VIVI PARA CONTAR”

Fabrício do Carmo Menezes
EM  Profº Octacílio Martins2º Ano

“Estudar em casa foi legal. Minha mãe e meu pai me 
ajudavam e eu gostava muito. Na Educação Física eu 
br incava com o meu cachorro,  o  Tibér io!

Agora que a gente voltou pra escola eu “tô” gostando 
muito. Tem as atividades da lousa digital, que são um 
pouco difíceis, mas eu gosto! Tem as aulas de Educação 
Física... Um dia, eu estava com a bola e ela estava 
murcha, aí eu tropecei e caí! Mas eu não chorei!”  



BOLETIM DA EDUCAÇÃO - abril/ 2022 16

12
ABRREUNIÃO 

A SME, através do seu Departamento Pedagógico, recebeu 
Diretores da Educação Infantil, Orientadores e Apoios 
Pedagógicos para alinhamento das ações de finalização do 
bimestre letivo.

Os assuntos abordados foram:
 
* Diários Digitais de Classe 
2022; 

* 1 ª Avaliação Formativa e 
Planilha de Tabulação; 

* C onselho de Classe e 
Pausa Avaliativa.

O encontro ocorreu no 
Auditório José David, entre 
08h00 e 12h00.
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GALERIA DE FOTOS

POR DENTRO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



BOLETIM DA EDUCAÇÃO - abril/ 2022 18

12
ABR1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

12 de abril marcou o início da aplicação da Avaliação Formativa 
da Rede Municipal de finalização do 1º bimestre. Os primeiros a 
serem submetidos foram os alunos da Educação Infantil: 
Maternal II, Jardim e Jardim II.

Na semana seguinte, a partir do dia 18, a aplicação aconteceu 
para os alunos do Ensino Fundamental.

As Equipes Gestoras, de acordo com o seu cronograma, tiveram 
autonomia para escolher os dias de aplicação, garantindo assim 
o melhor contexto para mensuração do desempenho dos seus 
estudantes.

“Essa Avaliação Formativa, alinhada com a 
Secretaria de Educação, tem sido muito acertada 
porque reflete, a nível de Rede, como está a 
situação da aprendizagem das crianças e nos 
dá os parâmetros necessários para 
ummapeamento da real situação do 
município de Itapecerica da Serra.” — 
Fabio Moraes Simões, Diretor da EM 
Belchior de Pontes.

“A Avaliação Formativa é um “termômetro” pra 
mim, professora, e pra Educação de forma geral, do 
que as crianças estão aprendendo.” – Ana Paula da 

Silva Rodrigues, Professora P3 (EF), EM 
Belchior de Pontes.



“Eu acho importante porque, através dessa 
Avaliação Formativa, a gente consegue 
identificar onde cada aluno se encontra no 
processo Ensino/Aprendizagem e, a partir 
daí, traçamos ações assertivas para a 
formação de cada um. Afinal, nós 
trabalhamos com a base e essa base, 
tornando-se sólida, dará sustentação 
às demais etapas da Educação na vida 
dessas crianças!” – Sandra Nunes, 
Diretora de Escola, EM José dos Reis 
Salgado.
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12
ABR1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

“É muito importante esse tipo de avaliação pra que 
a gente possa identificar e avaliar as dificuldades 
de cada aluno. Nesse sentido, são muito 
importantes essas provas externas.” – Thaís 
Gomes Pires da Cruz, Professora P3, EM Azaleia.
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16
ABRPARCERIA EDUCAÇÃO E CULTURA

Nos dias 16 e 17 de abril, o Centro Educacional Poliesportivo 
Antônio Baldusco – Ginásio de Esportes (Olaria) foi palco de 
atividades musicais, teatrais e circenses, uma iniciativa da 
Secretaria de Cultura que contou com a parceria da Secretaria 
de Educação.

Em ambos os dias, A SME ofereceu ônibus que partiram de 
diferentes pontos da cidade para o transporte de alunos 
regularmente matriculados na Rede Municipal e seus 
responsáveis.

 � Sábado (16 de abril de 2022) 

15h – Espetáculo para as crianças 
– “EM BUSCA DO SEGREDO 
ESQUECIDO” 

16h – Atividades recreativas – 
ESPAÇO BRINCOTECA, ARTES 
MANUAIS 

17h – Teatro de mamulengos – “AS 
PELEJAS DE BENEDITO COM BOI 
SURUBIM NA FAZENDA DO 
CORONEL LIBÓRIO” 

18h – Sessão de cinema – “CINE 
CURTA BRASIL” 

19h – Espetáculo de circo – 
“SOLAGASTA”

 � � Domingo (17 de abril de 2022)

15h – Espetáculo para as crianças – 
“ANTES QUE O GALO CANTE” 

16h – Atividades recreativas – 
ESPAÇO BRINCOTECA, ARTES 
MANUAIS 

17h – Contação de história – 
“AMIGOS DA NATUREZA” 

18h – Convidados locais – GRUPOS 
FOLCLÓRICOS, COLETIVOS 
ARTÍSTICOS, DANÇA E MÚSICA 
INSTRUMENTAL 

19h – Espetáculo para adultos – 
“ARIANO – O CAVALHEIRO 
SERTANEJO”
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16
ABRPARCERIA EDUCAÇÃO E CULTURA

GALERIA DE FOTOS
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13
ABRFORMAÇÃO P4 ARTE 

A Formação de Arte,  da 
Unidade Temática Música, 
p r o m o v i d a  p e l o 
Departamento Pedagógico 
d a  S M E ,  t e v e  c o m o 
ministrador o cantor, 
compositor, violonista, 
ator e percussionista 
corporal Tuc Lucas, que 
t r o u x e  t o d a  a  s u a 
bagagem multifacetada 
para dividir experiências 
com os nossos Professores 
de Arte.

“Encontros como esse são muito 
importantes para o nosso crescimento 
profissional, pois nos proporcionam um 
crescimento de repertório que renova 
nossas aulas junto às crianças!” - 
Amanda Teodora Oliveira de Melo, 
Professora-P4 Arte, EM Acácia.
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25
ABRATO DE POSSE 

A  S M E  e m p o s s o u  n o v o s 
Professores e Supervisores de 
E n s i n o .  O s  p ro fi ss i o n a i s , 
devidamente classificados no 
último concurso da Pasta, 
foram chamados a assumir 
seus cargos tão logo a SME 
recebeu a permissão para 
concretizar as posses, diante 
do fim da vigência da Lei 
Complementar nº 173/2020, 
q u e  r e s t r i n g i a  a s 
contratações por parte do 
serviço público.

“A nossa satisfação é muito grande em 
poder recebê-los, ansiávamos por esse 
momento, tamanha a limitação que 
vivemos, enquanto administração 
pública, debaixo do dispositivo legal, 
de âmbito federal, que vigorou de 
março de 2020 a dezembro de 2021. 
E s t a m o s  c e r t o s  d a  v a l o r o s a 
contribuição de todos vocês para o 

forta lec imento de nossa  Rede, 
assegurando patamares de excelência 
n o  p r o d u t o  q u e  e n t r e g a m o s  à 
sociedade, um ensino que corresponda 
aos desafios de nossa época", destacou 
Márc io  Carvalho,  Secretár io  de 
Educação.
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26
ABRPALESTRA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

A SME, através do Departamento de Alimentação Escolar, tem 
promovido palestras de orientações 
aos pais e servidores das escolas. O 
objetivo das palestras realizadas 
no mês de abri l  foi o de 
esclarecer sobre as alterações 
realizadas no Cardápio 2 – 
pe r íodo  i n tegra l  –  em 
atendimento à Resolução 
CD/FNDE Nº 0 6/2 0 2 0 e 
alterações CD/FNDE Nº 
20/2020.

“É de extrema importância os pais 
o b t e r e m  c o n h e c i m e n t o  d a 

alimentação fornecida aos seus 
filhos na escola e quais os seus 
benefícios, principalmente quando 
essa  a l imentação passa por 
alterações para ajustar-se às 
l e g i s l a ç õ e s  v i g e n t e s .  A 
participação dos servidores da 
U n i d a d e  E s c o l a r  t a m b é m  é 

pr imordia l  para  que  possam 
contribuir incentivando os alunos a 

consumir a refeição servida sem 
desperdícios.” — Bruna da Silva Souza, 

Diretora de Departamento/Alimentação 
Escolar.
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26
ABRPALESTRA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

GALERIA DE FOTOS
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28
ABRFORMAÇÃO P4-EDUCAÇÃO FÍSICA 

Os professores P4-Educação 
Física, nos períodos da manhã 
e tarde, participaram de 
Formação Específica: BNCC 
e  P l a n e j a m e n t o  p o r 
C o m p e t ê n c i a s  e 
Habilidades.
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29
ABRFORMAÇÃO DE CUIDADORES 

A SME, através do Departamento 
de Educação Especial, ofereceu 
a 3ª Capacitação de 2022 para 
os Cuidadores. Conduzida 
pela Equipe dos Professores 
de Atendimento Educacional 
Especializado (PAEE), os 
profissionais receberam 
orientações para o melhor 
atendimento aos alunos da 
Educação Especial.

A  Co o rd e n a d o ra  d o  A E E , 
Alexandra Campos Reis, direcionou 
a  C a p a c i t a ç ã o ,  l e v a n d o  o s 
profissionais a ampliarem seus recursos para com o público 
atendido, bem como repensarem sobre sua atuação como 
Cuidadores.

“Eu estou amando porque nós entramos sem 
nenhuma Formação e nada melhor do que o 
conhecimento pra gente poder tratar desses 
alunos. Está sendo maravilhoso, um time de 
primeira!” — Noêmia de Oliveira Cardoso 
Vaz, Cuidadora, EM Argemiro Ferreira 
Domingues.
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29
ABR

GALERIA DE FOTOS

FORMAÇÃO DE CUIDADORES 
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ABRPROJETO PÁSCOA 

EM Octacílio Martins realiza lindo Projeto Pascal 

“Muita gente pensa que Páscoa é apenas 
um feriado muito legal no qual 
ganhamos ovos de chocolate, nos 
reunimos com a família e amigos 
para um belo almoço… Mas, em 
meio a tudo isso, fica uma 
questão:

Qual será o verdadeiro 
sentido da Páscoa?

E s s a  p e r g u n t a  é  u m 
verdadeiro desafio!

Pensando nisso, a EM Prof. 
Octacílio Martins desenvolveu 
esse projeto, que pode ser feito 
rapidinho e tem como objetivo 
trabalhar o significado dessa data 
comemorativa, assim como explorar os valores envolvidos e 
assim torná-los significativos, auxiliando os alunos a 
desenvolverem o pensamento crítico e a autonomia.

“Eu sempre trabalhei com doces e salgados. Já fiz até uma 
culinária de salgados com as crianças na EM Arthur Ricci... A ideia 
é fazer esse projeto ensinando-as (as crianças), que eles venham 
acompanhar. Eu não quis fazer isso agora pra não estragar a 
surpresa. Mas, depois que passar a páscoa, a intenção é elaborar 
um projeto onde as crianças ponham a “mão na massa” e" 
aprendam fazer!” – Marlei Ferreira de Oliveira do Nascimento, 
ASE, EM Octacílio Martins.
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ABRCONES DE CHOCOLATE

 

VAMOS LÁ!!!
 
Chocolate ao leite ou amargo, Nestlé ou 
da sua preferência;
Chocolate granulado.

Recheio:

Brigadeiro Gourmet;
1 lata de creme de leite;
1 lata Leite Moça;
Meia colher de margarina;
3 colheres de chocolate; 
Cacau 100%;
Cozinhar até dar o ponto. Não pode ser 
ponto de brigadeiro de enrolar. Um pouco 
mais mole.

Preparar os cones:

Derreter o chocolate; 
Banhar dentro e fora; 
Por fora, colocar chocolate granulado;
Deixar esfriar;
Quando estiver bem seco, aí sim 
colocar recheio e chocolate granulado.
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MAR
SERVIÇOS DA 
MANUTENÇÃO - ABRIL

31

 

 

Dia

 
 

Unidade

 

Descrição do serviço

 

Material aplicado

 

01

 

E.M. Pardal 

 

Verificar o porque não sai água no 

 

registro, pouca pressão para caixa

 

d’água. 

 

 

01

 

E.M. Arara

 

Manutenção no cano da calha (teto)

 

voltou a vazar.

 
 

01

 

Alimentação Escolar

 

Manutenção na torneira do banheiro

 

masculino.

 

01 Vedante para torneira ¾ 

 

01 parafuso para pia lavatório com bucha  S10

 

01

 

E.M. Francisco 

 

Jebermi 

 

Troca de voltagem de tomada 220V

 

para 110V.

 

01 rolo de fio 2,5 e 80 metros 

 

03 tomadas sistema X completa

 

04 canaleta 

 

06 parafusos com bucha S6

 

Disjuntor.

 

01

 

E.M. Francisco 

 

Jebermi

 

Instalação de 02 lousas nas salas A3

 

e A4

 
 

04

 

E.M. Palmeira 

 

Roçagem 

  

04

 

E.M. Alecrim 

 

Confeccionar uma tampa de concreto

 

para a caixa de inspeção.

 
 

04

 

E.M. Myriam 

 

Reparo em uma das portas da 

 

unidade escolar, dificuldade para

 

abrir e fechar.

 

01 fechadura.

 

04

 

E.M. Sofia 

 

Passar cabeamento de internet 

 

30 metros de cabo de rede.

 

04

 

E.M. João Casemiro 

 

Instalação de 02 tomadas ( troca).

  

04

 

E.M. Arthur Ricci

 

Verificar o forro das salas.

  

05

 

E.M. Anacá 

 

Reparo na rede elétrica que foi 

 

furtada.

 
 

05

 

E.M. Antonio Manoel

 

Pintura da porta do banheiro dos 

 

meninos.

 
 

05

 

E.M. Lenice 

 

Transporte e entrega de 05 telhas

 

galvanizadas usadas.

 
 

05

 

E.M. Carmen Caetano 

 

Reparo em campainha.

  

 

 

05

 

E.M. Sofia 

 

Retirada de piso emborrachado

 

da quadra. 

 
 

05

 

Alimentação Escolar 

 

Entrega de 02 sacos de cal para

 

pintura. 

 
 

06

 

E.M. Brinco de 

 

Princesa 

 

Vazamento no sifão do banheiro dos

 

funcionários. 

 

02 sifões 

 

01 válvula.

 

06

 

E.M. Francisco de 

 

Abreu 

 

Reparo na torneira do tanque e no

 

banheiro infantil.

 

03 torneira de jardim 

 

02 válvulas hydra.

 

06

 

E.M. Guilhermina 

 

Fixar o suporte do retroprojetor da 

 

lousa digital

 

04 parafusos sextavado com bucha

 

S10

 

06

 

E.M. Arara 

 

Reparo em portas (4 fechaduras)

 

02 fechaduras

 

06

 

E.M. Quero-Quero

 

Ralo entupido na cozinha e caixa de

 

inspeção.

 
 

07

 

E.M. Canário 

 

Passar cabo de rede da sala dos 

 

professores para secretaria.

 

20 metros de cabo.

 

07

 

E.M. José dos Reis 

 

Reparo em parte elétrica.

  

07

 

E.M. Argemiro

 

Conserto de linha telefônica.

 

80 metros de cabo para telefone 

 

03 tomadas para telefone 

 

03 canaletas com dupla face.

 

07

 

E.M. Anna Maria

 

Passar cabo de rede.

 

Foi usado 15 metros de cabo .

 

07

 

E.M. Acácia 

 

Banheiro feminino entupido, vaso

 

sanitário com vazamento pelo tubo

 

de ligação.

 

01 parafuso com bucha S10

 

07

 

E.M. Beija-Flor 

 

Instalação de bebedouro.

  

07

 

E.M. Amaranta 

 

Verificar janela do guichê de 

 

atendimento, esperou uma peça

 

de madeira.

 

 

07

 

E.M. Carmem 

 

Caetano

 
 

Transporte e montagem de :

 

04 barracas 

 

40 cadeiras

 

10 mesas.

 

  

 

07

 

Pintassilgo 

 

Instalação de cabo de rede.

 

30 metros de cabo de rede.

 

08

 

E.M. Orquídea 

 

Troca de sifão no lavatório do 

 

banheiro infantil ( feminino).

 

01 sifão flexível 

 

08

 

E.M. Luiza Motoyoshi

 

Ralo entupido no pátio e banheiro

 

dos alunos.

 
 

08

 

E.M. Luiza Motoyoshi

 

Reparo nas tomadas das salas N°04

 

e

 

Nº5 (pararam de funcionar)

 

Realizado a manutenção em 01 ventilador, isolado 

 

uma tomada, e feito o reparo em 02 tomadas.

 

08

 

E.M. Anice Chaddad

 

Desentupimento do esgoto com saída

 

para rua.

 
 

08

 

E.M. Anice Chaddad

 

Reconstrução da caixa de inspeção

 

da ligação Sabesp.

 

06 blocos de concreto

 

15 tijolos 

 

02 latas de cimento

 

04 latas de areia 

 

01 tampa de concreto 75 X 75

 

08

 

E.M. Anice Chaddad

 

Roçagem parcial em volta da caixa 

 

de inspeção para reparo.

 
 

08

 

E.M. Acácia 

 

Troca de lâmpadas nas salas.

 

10 lâmpadas de led fornecidas pela escola.

 

08

 

E.M. Acácia 

 

Troca de campainha (pulsador)

 

10 metros de fio 1,5 

 

01 pulsador.

 

08

 

E.M. Adalgisa

 

Passagem de cabo de rede.

 

50 metros de cabo de rede.

 

08

 

E.M. Andorinha 

 

Mudar de local (suporte para 

 

microondas). 

 
 

11

 

E.M. Carmem 

 

Caetano

 

Retirada e transporte de 04 barracas 

 

e 40 cadeiras e 10 mesas.

 
 

11

 

E.M. Anice Chaddad

 

Reparo no telhado.MPA 10888/22

 

e MPA=54834/22

 
 

11

 

E.M. Sempre-Viva

 

Limpeza de calhas no pátio.

  

11

 

E.M. Myriam

 

Telefone mudo.

  

11

 

E.M. Izaltina 

 

Verificar energia 110 V que vai para e 

 

fechadura elétrica.

 

01 canaleta sistema X

 

5 metros de fio 1,5

 

11

 

E.M. Arco-Íris Centro

 

Instalação de 05 porta papel toalha.

  

 

 11

 

E.M. Luiza Motoyoshi

 

Verificar problema elétrico em uma

 

sala, as luzes não acendem.

 

01 disjuntor de 16 AP.

 

11

 

E.M. Beija-Flor 

 

Passagem  de cabo de rede.

 

Foi usado 55 metros de cabo de rede.

 

11

 

Saúde Escolar

 

Instalação de 06 porta papel toalha.

  
    

 
 

 

12

 

E.M. Manacá 

 

Verificar o muro. (obs: Segundo 

 

informado

 

pela escola, está com  

 

risco de cair.

 

Obs: Foi feito a vistoria , onde foi notificado o 

 

problema no muro.

 

12

 

E.M. Jasmim 

 

Verificar telefone com problemas 

 

(muitos ruídos) Linha 4666-3166

 
 

12

 

E.M. José Pereira de

 

Borba 

 

Verificação do motivo de falta de

 

água na escola 

 
 

12

 

E.M. José Pereira de 

 

Borba 

 

Solicita  suporte para álcool em gel

 

01 suporte para álcool em gel.

 

12

 

E.M. Ricardo Corcini 

 

Verificar vazamento de esgoto na 

 

parte

 

de trás da escola , descendo

 

na rua.

 

02 latas de areia 

 

01 lata de cimento.

 

12

 

E.M. José Pereira de 

 

Borba 

 

Troca de sifão da pia da cozinha.

 

01 sifão flexível.

 

12

 

E.M. Anna Maria

 

Rampim 

 

Registro vazando.

  

12

 

E.M. Argemiro 

 

Verificar a parte elétrica.  Necessário

 

um disjuntor de 100 AMP.. 

 
 

12

 

E.M. Jasmim

 

Filtro quebrado.

  

13

 

E.M. Izaltina 

 

Verificar possibilidade de instalar uma

 

campainha no portão intermediário.

 

100 metros de fio, 01 campainha e 01 pulsador.

 

13

 

E.M. Orquídea 

 

Vazamento no banheiro feminino

 

(lavatório) 

 

Troca de de torneira e engate no banheiro das meninas

 

01 sifão.

 

 

 

13

 

E.M. Uirapuru

 

Instalar lousas em outro lugar.

 

As lousas foram removidas para instalação das lousas

 

digitais.

 

13

 

E.M. Bem-Te-Vi

 

Colocação de 03 parafusos em um 

 

banco com formato de lápis, que fica 

 

no corredor.

 

 

14

 

E.M. Argemiro 

 

Chumbamento de tampa de concreto

 

na entrada da escola.

 

 

14

 

E.M. José dos Reis

 

Verificar se está chegando energia 

 

nas luminárias da cozinha.

 
 

14

 

E.M. Sofia

 

Conserto de um portãozinho de 

 

madeira que fecha o parquinho.

 
 

14

 

E.M. Azaléia 

 

Verificar vazamento nos banheiros

 

dos

 

dois prédios (Azaleia e antigo

 

Pica-Pau).

 

Banheiro masculino do pátio: 01 espude para vaso 

 

sanitário. 

 

Banheiro das crianças do prédio de baixo: Foi 

 

desentupido e foi arrumando o encanamento de água.

 

18

 

E.M. Araucária

 

Instalação de refletores no pátio, e 

 

verificar

 

03 ventiladores que pararam de 
funcionar.

 
 

01 metro de fio flexível vermelho

 

troca de ventilador

 

02 refletores de led 400W

 

04 metros de cabo flexível vermelho.

 

18

 

E.M. Araucária 

 

Reforma do abrigo de gás 

 

04 pedaços de ferro ¾ 

 

02 latas de areia 

 

01 lata de cimento.

 

18

 

Antonio Manoel 

 

Expansão da rede de internet 

 

60 metros de fio cabo de rede 

 

15 metros de fio paralelo 

 

18 abraçadeira de nylon 

 

01 tomada simples. 

 

18

 

E.M. Pref. Álvaro 

 

Vazamento no mictório,

 

Troca de sifão na pia da cozinha  e

 

ralo entupido.

 

 

18

 

E.M. Francisco de 

 

Abreu

 

Verificar tomadas para uso das lousas 

 

digitais, que não estão funcionando.

 
 

 

 

18

 

E.M. Andorinha 

 

Troca de uma porta na sala da 

 

diretoria.

 

01 porta lisa 0,70 X 2,10

 

19

 

E.M. Tico-Tico

 

Instalação de ventiladores

 

Foi colocado 02 ventiladores arrumados duas tomadas

 

com mal contato.

 

19

 

Alimentação Escolar

 

Conserto da mangueira do poço.

 

03 união PVC mangueira 1''

 

06 abraçadeiras de aço de 1’’

 

19

 

E.M. Pica-Pau

 

Limpeza de calhas e verificação de 

 

vazamento no telhado.

 
 

19

 

E.M. Hans

 

Mudar a placa de identificação de 

 

local.

 
 

19

 

E.M. Guilhermina 

 

Confecção e instalação de um 

 

portãozinho

 

de madeira para a 

 

secretaria.

 

 

19

 

E.M. Anna Maria 

 

Fixação de uma prateleira e fixar 

 

espelho.

 
 

19

 

E.M. Ipê 

 

Reposição de telhas e calhas 

 

deslocadas pelo vento.

 
 

19

 

E.M. Carmem 

 

Caetano

 

Verificar disjuntor das lâmpadas do

 

corredor do piso superior.

 

01 disjuntor unipolar 16 amperes.

 

20

 

E.M. Palmeira

 

Ampliação do telhado.

 

02 telhas 2,44 X 0,93

 

01 viga bruta de 14 

 

20

 

E.M. Adalgisa

 

Rejuntar o bebedouro do pátio.

  

20

 

E.M. Palmeira

 

Verificar quadro de disjuntores, está

 

cheirando a queimado e houve 

 

oscilação de energia.

 

 

20

 

E.M. Bem-Te-Vi

 

Conserto da tomada do ventilador

 

Foi feito a troca do ventilador pois o mesmo estava 

 

quebrado.

 

20

 

E.M. Canário 

 

Verificar fechadura do portão.

  

25

 

E.M. Edvard 

 

Verificar as descargas e mictórios dos

 

banheiros masculinos. 

 

Aguardando material.

 

25

 

E.M. Beija-Flor 

 

Transporte/entrega de 50 telhas.

  

 

 

25

 

E.M. Luiza Motoyoshi

 

Verificar o disjuntor  da quadra que 

 

está curto ao ligar. 

 
 

25

 

E.M. Pardal 

 

Manutenção no encanamento da

 

cozinha dos funcionários, pois água do 
esgoto está retornando. 

 

 

25

 

E.M.Conj. Paineiras

 

Troca de interruptor da sala de aula

 

está em curto.

 
 

25

 

E.M. Emiliano 

 

Revisão geral na parte hidráulica. 

 

Banheiro masculino no corredor de baixo:

 

01 sifão flexivel , apertos nas torneiras e no engate do 
mictório.

 

Banheiro feminino do corredor de baixo: 

 

01 torneira

 

01 engate

 

flexível 40cm 

 

01 sifão flexível.

 

Banheiro masculino do corredor do meio:

 

01 registro de engate ¾ com canopla 

 

02 adaptadores marrom ¾ 

 

01 torneira para lavatório

 

01 sifão flexivel de mictório

 

01 lata de areia com cimento 

 

03 azulejos branco 15 X 15.

 

Parte externa do prédio:

 

02 luvas marrom ¾ 

 

01 cotovelo marrom ¾ 90°

 

(conserto de vazamento)

 

Banheiro masculino do pátio: 

 

01 reparo para valvula hydra max

 

01 sifão flexível. 

 

25

 

E.M. Uirapuru

 

Verificar número do hidrômetro em 

 

relação

 

ao alto consumo do dia 

 

26/11/2021

 

 

25

 

E.M. Emiliano 

 

Verificar o número do hidrômetro 

 

devido ao alto consumo. Conta 

 
 

 

 

emitida em 26/11/2021

 

26

 

E.M. Corujinha 

 

Retirada/transporte de andaimes e

 

latas vazias usadas na pintura da

 

escola.

 

 
 

26

 

E.M. Antonio Manoel

 

Instalação de ventiladores e retirada.

 

04 ventiladores 

 

26

 

E.M. Ipê 

 

Recolocar as telhas da lavanderia. 

  

26

 

E.M. Beija -Flor 

 

Troca  de telhas. 

 

50 telhas romana.

 

27

 

E.M. Alecrim 

 

Troca de sifão no banheiro dos 

 

meninos e troca das tampas dos ralos

 

01 sifão flexível 

 

02 tampas para caixa sifonada 150cm 

 

01 válvula p pia lavatorio de inox. 

 

27

 

E.M. Benedito

 

Custódio

 

Restauração de caixa de inspeção da

 

rede pluvial.

 
 

27

 

E.M. Pref. Álvaro 

 

Reinstalação de 02 lousas de grande 

 

porte. 

 
 

27

 

E.M. Bem-Te-Vi

 

Retirada e transporte de lousa 

 

digital e equipamentos entregue na

 

E.M. Pintassilgo. 

 

 

27

 

E.M. José dos Reis 

 
 

Troca de vaso sanitário infantil no

 

banheiro dos meninos e colocação

 

de 01 torneira de jardim.

 

04 parafusos para vaso sanitário bucha S10

 

01 bacia sanitária infantil 

 

02 bolsas brancas para bacia sanitária. 

 

01 torneira para jardim ¾ 

 

27

 

E.M. Arara 

 

Troca de lâmpadas. 

 

Troca de 12 lâmpadas de led. 

 

27

 

E.M. Guilhermina 

 

Verificar a possibilidade de instalar ralos 
nos corredores dos dois pisos e no 
refeitório. 

 

(não há viabilidade de realizar o serviço)

 

28

 

E.M. Bem-Te-Vi 

 

Troca de lâmpadas. 

 

18 lâmpadas. 

 

28

 

E.M. Guilhermina

 

Pintura de meia porta na secretaria

  

28

 

E.M. Valdir Batista

 

verificar vazamento em 02 descargas

 

02 reparos para válvula hidra

 

28

 

E.M. Arara

 

Desentupir caixa de esgoto e ralos

  

28

 

E.M. Jasmim

 

Conserto da porta do banheiro 

 

masculino, que caiu.

 
 

 

 

28

 

E.M. Arara

 

Retirada de de resíduos de esgoto e

 

descarte no lixão

 
 

29

 

E.M. Adalgisa

 

vistoria hidráulica referente a alto 

 

consumo de água

 
 

29

 

E.M. Arco-Íris jandaia

 

Substituição de elemento filtrante

 

Não executado devido a não termos o modelo..

 

29

 

E.M. Luiza Motoyoshi

 

Troca de 20 azulejos no bebedouro e

 

banheiros

 

20 azulejos branco 15x15

 

29

 

Estoque de materiais

 

da

 

Sec. de Educação

 

instalação de tomadas para

 

o computador

 

4 tomadas sistema X, e 4 canaletas sistema X

 

29

 

E.M. Amaranta

 

Escola sem energia elétrica
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