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FORMAÇÃO 
INGLÊS 

30/06/2022

A SME, através do seu 
D e p a r t a m e n t o 
Pedagógico, em parceria 
com a MacMillan, ofertou 
mais uma Formação aos 
Professores de Inglês da 
Rede.



BOLETIM DA EDUCAÇÃO - JULHO/ 2022 2

02 JULHO

02/07/2022

Arco-íris (Centro)

Izaltina Waishaupt Hengles (Jardim Tereza Maria)

Emiliano Ferreira Domingues (Parque Paraíso)

Alecrim (Jardim Virgínia)

Argemiro Ferreira Domingues (Jardim Analândia)

Anice Chaddad de Moraes (Jardim Jacira)
 
Azaleia (Jardim Santa Júlia)

09/07/2022

EM Adalgisa Feijó Nunes (Jardim das Oliveiras)

EM Sempre-Viva (Jardim Jacira)

EM Uirapuru (Parque Paraíso)

SME PRESTIGIA ARRAIAIS 

Como já virou tradição, o mês de julho 
manteve bem acesa a chama dos festejos 
típicos dessa época do ano nas Escolas da 
Rede Municipal. E o Secretário de Educação, 
diante dos convites recebidos, fez um giro 
pelos quatro cantos da cidade.
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ARRAIAIS NAS 
ESCOLAS DA 
REDE

02/07/2022 

Arco-íris (Centro)

Izaltina Waishaupt Hengles 
(Jardim Tereza Maria)

Emiliano Ferreira Domingues 
(Parque Paraíso)

Alecrim (Jardim Virgínia)

Argemiro Ferreira Domingues 
(Jardim Analândia)

Anice Chaddad de Moraes 
(Jardim Jacira)

 
Azaleia (Jardim Santa Júlia)

GALERIA DE FOTOS
02/07/2022
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EM Adalgisa Feijó Nunes 
(Jardim das Oliveiras)

EM Sempre-Viva 
(Jardim Jacira)

EM Uirapuru 
(Parque Paraíso)

GALERIA DE FOTOS
09/07/2022

ARRAIAIS NAS 
ESCOLAS DA 
REDE
 
09/07/2022
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E. M. JUVELINA PEREIRA
(Itaquaciara)

E. M. PROFESSOR BENEDITO 
CUSTÓDIO DE MIRANDA
(Jardim Valo Velho)

GALERIA DE FOTOS
30/07/2022

ARRAIAIS NAS 
ESCOLAS DA 
REDE
 
30/07/2022
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REFORMA À 
VISTA

As equipes técnicas das 
Secretarias de Educação 
e Obras realizaram visita 
in loco na E.M. Prefeito 
Álvaro Rodrigues Pereira 
para planilhamento das 
i n t e r v e n ç õ e s  n a s 
dependências da U.E., 
c u j a  o b r a  d e 
revitalização deve iniciar 
em breve.
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05 JULHO

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

No dia 05 de julho de 2022, o Departamento 
d e  A l i m e n t a ç ã o  E s c o l a r  r e a l i z o u  a 
Capacitação “Boas Práticas”, tendo como 
público-alvo as cozinheiras das Creches 
Conveniadas. O treinamento envolveu teoria 
e prática, onde as cozinheiras acompanharam 
a preparação das novas receitas inseridas no 
novo cardápio dos alunos de até 03 (três) 
anos de idade, em atendimento à Resolução 
CD/ FNDE Nº 06/2020 e alterações CD/FNDE 
nº 20/2020.

“O objetivo dessas capacitações é qualificar 
ainda mais essas profissionais, reciclando o 
c o n h e c i m e n t o  e  a p r o f u n d a n d o  a s 
orientações para que as cozinheiras possam 
preparar e servir adequadamente as refeições 
aos nossos alunos. Além disso, recebê-las em 
nosso Departamento é motivo de muita 
alegria.” — destacou Bruna da Silva Souza, 
Diretora do Departamento de Alimentação 
Escolar
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GALERIA DE FOTOS
05/07/2022

ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR
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14 JULHO

REUNIÃO COM MINISTÉRIO PÚBLICO E ÓRGÃOS 
DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

A reunião com órgãos de proteção à criança e ao adolescente 
contou com a participação da Secretaria Municipal de 
Educação, por meio do Assessor Especial, Raphael Nunes 
Marques, que, após as considerações iniciais da Corregedoria 
e Promotoria, foi convidado a explanar sobre o desafio dos 
enfrentamentos à violência com crianças e adolescentes. O 
assessor iniciou relatando que o desafio contra a cultura de 
violência deve unir os poderes em todas as suas esferas, pois 
a “luta falecida dos poderes” enfraquecem, gerando uma 
falência social dos poderes. Dentre tantos desafios, alguns 
precisam ser considerados: 1) A exclusão do tema 
“Sexualidade”, proposto anteriormente nos PCN's como 
nomeação do corpo, diferenças, estereótipos, tabus e 
preconceitos, que, na BNCC, só propõe o tema no 9º Ano, no 
componente “Ciência” – a não nomeação e identificação das 
partes do corpo dificulta a verbalização de possíveis abusos; 
2) O desafio da escuta espontânea e especializada, por não 
compor a formação, sobretudo dos profissionais da 
educação, dificultando a identificação precoce; 3) Período 
pandêmico: grande parte de nossos alunos vivenciaram 
grandes questões psicológicas e, muitas vezes, um 
confinamento com abusador/abusadores, haja vista que 87% 
dos abusos acontecerem dentro de casa e, 67%, por 
familiares. Tal desafio demandará ações específicas para que 
possamos erradicar situações de abuso; 4) Naturalização da 
violência, do violar, gerado pelo ciclo de violência, sendo que 
cabe à Escola desnaturalizar ações de violência, forjando 
uma cultura de paz, com assembleias, escutas, exemplos; 5) 
Falta de Protocolo de Enfrentamento com legislações 
pertinentes que assegurem as ações dos agentes públicos, 
especialmente de proteção às crianças e adolescentes.
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GALERIA DE FOTOS
14/07/2022

REUNIÃO COM 
MINISTÉRIO 
PÚBLICO  



Como ato inaugurador das ações escolares no segundo 
semestre de 2022, a Secretaria de Educação conduziu 
o primeiro dia de Replanejamento Escolar junto às 74 
Unidades da Rede Municipal. A live, dirigida pelo 
Departamento Pedagógico, teve a participação do 
Secretário, que discorreu sobre o tema “Identidades 
em Rede: singularidades que se conectam na busca da 
excelência educacional”.

“O caminho do sucesso 
e s c o l a r  p a s s a , 
necessariamente, por 
n o s s a s  e s c o l h a s 
m e t o d o l ó g i c a s ” , 
d e s t a c o u  M á r c i o 
Carvalho. “Diante do 
mapa de proficiência da 
sua sala, mensurado a 
partir da aplicação dos 
instrumentos avaliativos 
ao seu dispor, o professor 
tem todas as condições 
para reorientar a sua 
prática na direção do que 

ainda não foi consolidado”, concluiu o Secretário.
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20 JULHO

REPLANEJAMENTO ESCOLAR 
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GALERIA DE FOTOS
20/07/2022

LIVE -
REPLANEJAMENTO 
ESCOLAR 
 

E. M. RICARDO CORSINI

E. M. ARGEMIRO

E. M. ANICE CHADADD DE MORAES
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GALERIA DE FOTOS
21/07/2022

REPLANEJAMENTO 
ESCOLAR 
 

E. M. PREFEITO ELIAS DAHER

E. M. ANICE CHADADD DE MORAES

E. M. MANACÁ

E. M. CONJ. HAB. E 
RESIDENCIAL PAINEIRAS

As escolas da Rede Municipal 

de Itapecerica da Serra 

realizam Replanejamento para 

a sequência do ano letivo, no 

segundo semestre.
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GALERIA DE FOTOS
21/07/2022

ATRIBUIÇÃO PDIs E 
CUIDADORES 

 Visando suprir o seu 
quadro de Servidores, a 
SME realizou atribuição 
d e  P r o f e s s o r e s  d e 
D e s e n v o l v i m e n t o 
I n f a n t i l  ( P D I ' s )  e 
Cuidadores, segundo 
c l a s s i fi c a ç ã o  e m 
Concurso Público nº 
002/2016. Isso, graças 
ao (a) Projeto de Lei 
e n c a m i n h a d o  p e l o 
Execut ivo à  Câmara 
Municipal, para alteração 
d o  a n e x o  d a  L e i 
1832/2007, autorizando 
a ampliação de 65 para 
141 cargos (Lei nº 2.492, 
de 20 de junho de 2022) 
e ao (b) fim do período 
d e  c o n g e l a m e n t o 
imposto pela Lei Federal 
nº 173/2020.
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MANUTENÇÃO 
E S C O L A R 

Reparos realizados nas EMs 

Hans Ludwig Schmidt, Arco 

Íris Santa Júlia e Jesus Maria 

Moreira, além de reparos nas 

instalações da Merenda 

Escolar.

GALERIA DE FOTOS
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MATRÍCULAS 
EJA 2022

25/07/2022

Em reforço à campanha 
d e  d i v u l g a ç ã o  p a ra 
matrículas na Educação 
de Jovens e Adultos 
(EJA), a SME realizou a 
distribuição de cartazes 
i n f o r m a t i v o s  n o s 
e n t o r n o s  d a s  E M ' s 
Sempre Viva (Jardim 
Jacira), Padre Belchior 
de Pontes (Centro) e 
H o r t ê n s i a  ( J a r d i m 
Idemori), que atendem 
esta modalidade escolar.
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26 JULHO

Eleita a composição do CAE — Conselho de 
Alimentação Escolar para o próximo 
quadriênio.

O CAE é um órgão colegiado de caráter 
fiscalizador, permanente, deliberativo e de 
assessoramento, instituído no âmbito dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
composto por, no mínimo, 7 (sete) membros 
titulares e seus respectivos suplentes, sendo, 
representantes do Poder Executivo, 
trabalhadores da educação e discentes, 
entidades civis e pais de alunos.

Os CAEs têm como principal função zelar pela 
concretização da alimentação escolar de 
qualidade, por meio da fiscalização dos 
recursos públicos repassados pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), que complementa o recurso dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, para a 
execução do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE.

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
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CONSELHO
ALIMENTAÇÃO 
E S C O L A R 

GALERIA DE FOTOS
26/07/2022
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29 JULHO

E.M. ALECRIM HOMENAGEIA PROFESSORA 
POR SUA APOSENTADORIA

“A vida é feita de ciclos e hoje se cumpriu na vida 
da Professora Marilene o coroamento de sua 
missão, a tão almejada aposentadoria.

Juntamo-nos à comunidade da E.M. Alecrim em 
homenagem por tão dedicada entrega ao longo 
desses últimos 15 anos como servidora pública.

Obrigado, Professora Marilene. Você ocupa lugar 
privilegiado na galeria dos notáveis mestres que 

passaram pela Rede Municipal de Ensino de Itapecerica da Serra.Que seja um 
tempo dadivoso e cheio de boas colheitas”— Homenageou o Secretário.

Após anos de serviços prestados à Educação 
de Itapecerica da Serra, a Professora Marilene 
Bezerra da Silva alcançou a tão almejada 
aposentadoria. Em evento repleto de 
emoção,  a  Professora recebeu justa 
homenagem da Diretora, Priscila Sampaio de 
Moraes, e de todo o seu grupo Escolar, 
funcionários, alunos, pais de alunos, além do 
Secretário de Educação, Márcio Carvalho.

“Minha contribuição visa acompanhar as reformas das escolas da 
Rede Municipal de Itapecerica da Serra, em colaboração com os 
engenheiros responsáveis, para garantir que os serviços sejam 
realizados de acordo com o combinado, tanto em qualidade 
quanto em prazo.”
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GALERIA DE FOTOS
29/07/2022

APOSENTADORIA
M A R I L E N E 
BEZERRA DA 
SILVA 
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“Sou servidora desde março de 1999 e hoje faço parte da equipe 
da EM Hortênsia desde 2006. 

A educação é encantadora, não há como não se envolver,  

principalmente com a EJA, onde os alunos estão na escola buscando 

uma nova oportunidade para aprender, se encontrar e se sentir 

pertencente a um meio social.

Depois de um período tão difícil e conturbado, não só para a escola, 

mas para todas as pessoas, a pandemia nos ensinou e nos têm ensinado 

que, mais importante do que se envolver e se deixar ser envolvido, é se 

importar com pessoas. Hoje digo que, sem dúvidas, o que me move na 

Educação é poder resgatar a auto estima das pessoas, dos alunos, não 

só recuperando a aprendizagem, mas ajudando a se integrar com a 

vida.

Fazer nossa parte como membro de uma entidade tão viva como a 

escola é estar com cada aluno, dando suporte, oferecendo estratégias 

para que de fato se consiga caminhar independente do percurso que se 

desejar fazer, com passos seguros e firmes de onde se precisa chegar.”

“VIVI  PARA CONTAR”
RELATOS DE SUPERAÇÃO

Nilva Conceição da Silva

Diretora de Escola

E.M. Hortênsia
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“Estou aqui, na Rede, desde 1999. Faço de tudo um pouquinho, desde 

varrer, fazer café, se for preciso atendo mãe... Gosto de tudo o que faço, 

mas principalmente de lidar com as crianças. A gente tá aqui por causa 

delas!” 

“Estou na Educação há 16 anos. Passei por algumas funções nesse 

período e hoje sou Oficial de Escola. Não é sempre 'mil maravilhas',  

mas eu amo o que faço!

No próximo ano eu espero estar em sala de aula, pois já estou 

terminando a faculdade, e vou viver uma nova experiência na 

Educação!” 

“VIVI  PARA CONTAR”
RELATOS DE SUPERAÇÃO

Telma Ribeiro dos Santos

ASE

E.M. Anice Chaddad de Moraes

Flávia Alves de Sousa

Oficial de Escola

E.M. Anice Chaddad de Moraes
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“Eu gosto de estudar aqui porque é uma escola muito boa e eles 

cuidam bem... A comida daqui é muito boa, também!

A aula que eu mais gosto é matemática e, quando eu crescer, quero  

ser arquiteta!”

“Eu gosto desta escola porque as aulas são muito legais, os 

professores são legais, eu tenho muitos amigos aqui e a comida é 

muito gostosa!

A aula que eu mais gosto é matemática. Quando eu crescer quero ser 

jogador de futebol e, se não der certo, quero ser advogado!”

“VIVI  PARA CONTAR”
CANTINHO DO ALUNO

Bianca Cabral Barreto

5º Ano A

E.M. Hortênsia

Rafael Ribeiro Alves

5º Ano A

E.M. Hortênsia
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“A Divisão de Controle e Cadastro é 

responsável pelo gerenciamento 

do Sistema operado pelas escolas: 

SED (Secretaria Escolar Digital); 

CAEI (Sistema próprio da Educação 

Infantil); Programa Auxílio Brasil, 

dados estatísticos para demandas 

administrativas; apoio no Censo Escolar; atendimento a Diretores, 

Supervisão, Diretores de Departamento, Gabinete da Educação e 

comunidade em geral (pais e responsáveis).”

SME
POR DENTRO DA 

Maria Elisa de Faria Souza Marcondes
Chefe de Divisão

Há 8 anos na Rede

O Departamento Administrativo da SME abrange vários setores 

fundamentais para o bom funcionamento da Educação. Conheça 

abaixo alguns dos profissionais que fazem toda essa engrenagem 

girar: Controle e Cadastro/Reformas SME.
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“Auxiliamos as escolas em relação a 

cadastros e matrículas dos alunos 

no Sistema.”

SME
POR DENTRO DA 

Michele Aparecida de Jesus Soares
Oficial de Escola

Há 6 anos na Rede

Camila Souza Silva
Chefe de Divisão 

Há 4 anos na Rede

“Minha contribuição visa 
acompanhar as reformas das 
escolas da Rede Municipal de 
Itapecerica da Serra, em 
colaboração com os engenheiros 
responsáveis, para garantir que 
os serviços sejam realizados de 
acordo com o combinado, tanto 
em qualidade quanto em prazo.”
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SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO

 

 

 

Dia

 
 

Unidade

 

Descrição do serviço

 

Material aplicado

 

01

 

E.M. Conj. Paineiras

  

Instalação de torneira ao lado da

 

caixa de água. 

 

01 Torneira 

 

01 luva

 

01 cotovelo azul 

 

01 Tee

 

01 cotovelo

 

04

 

E.M. Valdir Batista 

 

Religar cabos de energia no poste e 

 

caixa de entrada. 

 
 

04

 

E.M. Arara/Valdir 

 

Batista

 

Fazer o fechamento da parte de baixo 

 

do quadro de luz, com blocos.

 

22 blocos de 10

 

01 saco de cimento

 

06 latas de areia. 

 

04

 

E.M. Francisco de 

 

Abreu 

 

Confecção e instalação de tampas de 

 

concreto. 

 
 

04

 

E.M. Anice Chaddad 

 

Retirada(

 

devolução) de 04 tablados.

  

04

 

E.M. Pintassilgo 

 

Retirada( devolução) de 15 mesas

 

20 cadeiras. 

 
 

04

 

E.M. Anna Maria 

 

Troca de 01 assento p/vaso sanitário

 

infantil, no banheiro dos meninos. 

 

01 assento para vaso sanitário infantil.

 

05

 

E.M. Juvelina 1

 

Troca de algumas telhas quadradas. 

  

05

 

E.M. Brinco de 

 

Princesa 

 

Troca de lâmpadas. 

 

12 lâmpadas de led T8  

 

05

 

E.M. João Casemiro 

 

Retirada de galhos e folhas. 

  

05

 

E.M. Andorinha 

 

Fixação de 02 quadros de cortiça. 

  

05

 

E.M. Pica-Pau 

 

Confecção e instalação de 01 

 

portãozinho de madeira.

 
 

 

05

 

E.M. Alecrim 

 

Instalação  de lavatório. 

  

06

 

E.M. Myrian

 

Verificar um ventilador na sala 03 no 

 

qual está com a hélice solta .

 
 

 

 

06

 

E.M. Brinco de 

 

Princesa

 

Conserto da campainha. 

 

01 pulsador/ campainha. 

 

06

 

E.M. Guilhermina 

 

Manutenção no esgoto do banheiro

 

feminino

 

no piso superior, está

 

exalando mau cheiro.

 

 

06

 

E.M. Araucária 

  

O sifão do mictório do banheiro dos 

 

meninos soltou 

 
 

06

 

E.M. Juvelina 1

 

Restauração da lixeira em alvenaria 

 

01 lata de areia 

 

01 lata de cimento. 

 

06

 

E.M. Samambaia 

 

Troca dos espelhos das tomadas da 

 

sala dos professores, para uso da 

 

internet já instalada na escola. 

 

 

06

 

E.M. Octacílio 

 

Vaso sanitário entupido. 

  

07

 

E.M. Uirapuru 

 

Empréstimo de 01 tablado. 

  

07

 

E.M. Dep. Francisco

 

Scalamandré 

 

Verificar linha telefônica na parte interna. 

  

08

 

E.M. Tico-Tico

 

Troca de lâmpadas.

 

Foram trocadas 12 lâmpadas. 

 

08

 

E.M. Quero-Quero 

 

Instalação de 03 lousas de madeira. 

  

08

 

E.M. Octacílio 

 

Manutenção no alambrado da 

 

escola,o mesmo foi cortado e necessita de 
fixação. 

 

 

08

 

E.M.Pica-Pau 

 

Fixar tanque solto. 

  

08

 

E.M. Belchior 

 

Troca de  tomadas e lâmpadas. 

 
 

50 lâmpadas de led T8

 

01 tomada. 

 

18

 

E.M. Guilhermina 

 

Trocar a campainha de lugar.

 

O serviço não foi executado, trava-se de interfone.

 

18

 

E.M. Guilhermina 

 

Troca da tomada da secretaria,

 

está

 

derretendo os fios. 

 
 

18

 

E.M. Uirapuru 

 

Retirar 01 tablado.

  

18

 

E.M. Guilhermina 

 

Manutenção nas fechaduras de algumas

 

salas que estão quebradas. 

 

(fechadura na secretaria não fecha).

 

 

18

 

E.M. Hortênsia 

 

Troca de 04 fechaduras.

  

 

 

18

 

E.M. Jasmim 

 

Conserto da porta do banheiro, a mesma

 

despencou. 

 
 

18

 

E.M. Arara

 

Desinstalar um bebedouro 

  

19

 

E.M. Hans 

 

Entrega de  ½ metro de areia e 02 sacos

 

de cimento.

 

Retirada de galhos e troncos. 

 

 

19

 

E.M. Hans 

 

Troca de 01 folha de porta e 01 fechadura.

  

19

 

E.M. Tico-Tico

 

Conserto de fechadura do armário.  

  

19

 

E.M. Hans 

 

Retirada de galhos e folhas de árvores. 

  

20

 

E.M. Ipê 

 

02 vasos sanitários com vazamento no

 

cano do spud (tubo de ligação)

 

01 retentor valvula hydra

 

limpeza de sifão.

 

20

 

E.M. Ipê 

 

Recolocar telhas deslocadas pelo vento 

 

em dois pontos do prédio. 

 
 

20

 

E.M. Benedito

 
 

Custódio 

 

Instalação de porta completa na casa do

 

caseiro.

 
 

20

 

E.M. Benedito 

 

Custódio 

 

Verificar telha da quadra. 

  

20

 

E.M. Samambaia 

 

Troca de 01 folha de porta (comprada pela 

 

escola).

 

Troca de 04 fechaduras. 

 

 

21

 

E.M. Hans

 

Serviço de alvenaria (base) para 

 

sustentação das caixas de água. 

 

08 blocos de concreto 15

 

02 latas de areia 

 

01 lata de cimento. 

 

21

 

E.M. Ipê 

 

Conserto de vazamentos no telhado e 
substituição de 01 telha. 

 
 

 

21

 

E.M. Hans 

 

Instalação de 02 caixas d' água de 1000

 

02caixa d'água 1000L

 

03 franje  1 ½ 

 

01 flange 1’’

 

01 redução 2’’ p/ 1 ½ 

 

02 adaptador 1 ½ 

 

01 registro 1 ½ 

 

02 adaptador ¾ 

 

01 registro ¾  

 

03 cotovelo ¾ 

 

04 cotovelo

 

10 bloco 15

 

01 T 1 ½ 

 

01 redução 1 ½ P/ 1’’

 

01 T 1’’

 
 

21

 

E.M. José Pereira

 

Verificar problema de falta de energia 

 

elétrica na cozinha. 

 
 

22

 

E.M. Andorinha 

 

Verificar infiltração entre a parede da 

 

escola e a casa do vizinho. 

 
 

22

 

E.M. Palmeira 

 

Troca de fechadura, a porta do banheiro

 

está trancada e não tem a chave reserva. 

 
 

25

 

E.M. Arco-Íris 2

 

Pintura da entrada da escola e portão .

 

(com as cores novas).

 
 

25

 

E.M. Arco-Íris 2

 

Pintura de grades , corrimão , janelas e 

 

uma sala de aula. 

 
 

25

 

E.M. Anacá 

 

Instalação de 02 lousas. 

  

 

 

26

 

E.M. Araucária 

 

Instalação de tomadas para as 

 

lousas digitais. 

 

23 caixas de conduletes 

 

25 barras eletroduto

 

18 curvas longa ¾ 

 

39 unidute conico ¾ 

 

15 unidute reto ¾ 

 

02 rolo de fio 2,5mm verde

 

02 rolo de fio 2,5mm azul 

 

02 rolo de fio 2,5mm

 

02 fita isolante. 

 

26

 

E.M. Anna Maria 

 

Rampim 

 

Conserto do trinco da porta do banheiro 

 

dos meninos, pois o mesmo está cainco. 

 
 

26

 

Merenda Escolar 

 

Verificar sistema hidráulico na casa do 
caseiro. 

 
 

27

 

E.M. Quero-Quero

 

Verificar cumieiras

 

do telhado. 

 

10 comunheiras e 5 metros de manta asfáltica. 

 

27

 

E.M. Dep. Francisco

 

Scalamandre 

 

Instalação de extensão de telefone. 

 

01 tomada RJ11 dupla. 

 

27

 

E.M. Dep. Francisco

 

Scalamandre

 

Solicita que seja colocado um ponto para

 

instalar uma máquina de lavar ao lado da

 

cozinha. 

 

02 canaleta sistema X 

 

16 metros de fio 2,5

 

01 tomada sistema X 

 

28

 

E.M. Luiza Motoyoshi

 

Reparo na tomada e lâmpada da 

 

cozinha que não estão funcionando. 

 

02 lâmpadas de led

 

01 interruptor simples.

 

28

 

E.M. Canário 

 

Instalação de caixas de água ( novas). 

 

02 caixas d'água de 1000L.

 

28

 

E.M. Andorinha 

 

Pintura de uma parede do refeitório, 

 

cozinha e sala do maternal 1 B 

 

01 Lata de massa corrida 

 

06 lixas 

 

01 saco de argamassa 

 

02 rolos 

 

01 pincel 3’’

 

01 lata latex 18L branco. 

 

28

 

E.M. Alecrim 

 

Troca de lâmpadas de led tubular e 
instalação de tomada para wi- fi

 
12 lâmpadas tubular de led 

 

01 tomada sistema X 2T

 

02 metros de cabo paralelo 2,5 

 

28
 

E.M. Canário 
 

Troca de assento p/ vaso sanitária adulto 
 

01 assento adulto. 
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