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FORMAÇÃO 
DE CUIDADORES

03
MAR

03/03/2022 foi a vez dos cuidadores, 
profissionais indispensáveis para o 
p r o g r e s s o  d o  p r o c e s s o 
ensino/aprendizagem das nossas crianças 
da Educação Especial, que receberam 
diretrizes ministradas pelo Departamento 
de Educação Especial.

“É o segunda encontro da série de 
capacitações que teremos ao longo do 
ano, com vistas a levar o Cuidador a 
apropriar-se do trabalho com os alunos 

com deficiência, dentro de uma perspectiva da Educação Especial Inclusiva, 
visando o cuidado desse aluno com afeto, considerando suas  necessidades 
i n d i v i d u a i s  e  l u t a n d o  co n t ra  o  p re co n ce i to.

Essa capacitação foi muito importante 
porque, além de proporcionar um 
momento de escuta e acolhimento 
desses servidores, os levou a vivenciar 
na prática as dificuldades que os alunos 
com deficiência possuem, através das 
dinâmicas realizadas, se colocando no 
lugar desse aluno, ampliando o olhar 
para uma prática que envolva, acima de 
tudo, a sensibilidade”, ressalta 
Alessandra Castanha, Diretora do 
Departamento de Educação Especial.

Continuidade das formações aos profissionais da Secretaria Municipal 
de Educação
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ENTREGA DOS KITS 
ESCOLARES 2022

07
MAR

A Secretaria de Educação, em evento oficial na EM Argemiro Ferreira 
Domingues, deu início à entrega dos Kits Escolares 2022.

O evento contou com as presenças do Prefeito Dr. Francisco Nakano, do 
Secretário de Educação, Márcio Carvalho, Secretários Municipais, 
Vereadores, Diretores de Departamento, Comando da GCM, 
Supervisores de Ensino, Diretores de Escola e Orientadores Pedagógicos 
da Rede, além de pais e responsáveis por alunos.

“A razão por estarmos aqui hoje são as crianças. Neste momento tão 
aguardado, sabemos que todos vão passar pela escola... E como é 
importante a presença dos professores!
Sem professor e sem os alunos não teríamos engenheiros, advogados, 
médicos... Não teríamos prefeito. 
Sabemos das dificuldades que todos nós passamos nestes últimos dois 
anos, mas cada adversidade que apareceu, cada imprevisto e dificuldade, 
junto a uma massa tão importante que é a Educação, foram vencidas as 
etapas e isso nos deixou muito mais fortes! Agradeço a todos os alunos e 
professores por não desistirem. Hoje estou muito orgulhoso de estar 
perto das crianças, neste momento de alegria e festa em que damos 
início, oficialmente, ao ano letivo das crianças. Muito obrigado 
professores, alunos e Secretário!” - Dr. Francisco Nakano.

“Esse é um momento muito feliz, carregado de emoção e simbolismo, por 
que a administração pública vive de marcos e, hoje, certamente estamos 
celebrando um desses marcos. Um recomeço, uma nova página que se 
escreve na história da Educação da nossa cidade.
É um momento muito especial para todos nós, poder entregar às crianças 
os kits... Agradeço ao Prefeito por esse olhar atencioso para a Educação, 
não só no aspecto físico, mas também no aspecto pedagógico.
Vamos mudar a Educação deste país a partir da mudança que começa  
aqui, em Itapecerica da Serra. Deus nos abençoe nesta jornada!” - Márcio 
Carvalho.

“Pra estar aqui, na Educação, precisa amar, precisa gostar e precisa 
querer... Que nesta manhã possamos selar a nossa parceria, visar a nossa 
meta para nossos alunos, pois estamos aqui por eles e não vamos abrir 
mão de um aluno sequer! Estamos aqui para que eles tenham condições 
de chegar!” - Keli Liberato, Diretora da EM Argemiro Ferreira Domingues.
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ENTREGA DOS KITS 
ESCOLARES 2022
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30 ANOS 
ARCO ÍRIS CENTRO

07
MAR

2022 marca os 30 anos de 
atividades da Escola de Educação 
Especial Arco-Íris (Centro) e a 
ocasião pediu um evento à altura.

Foi o que aconteceu no último dia 
07, quando alunos, servidores 
atuais e profissionais que fizeram 
parte dessa história puderam 
celebrar “com muita música e bolo, 
do jeito que os alunos gostam”, 
relatou Neide Aparecida dos 
Santos, Diretora da Escola.

Ao longo desses 30 anos muitos 
profissionais se dedicaram ao 
trabalho com os alunos , 
construindo uma história de afeto, 
dedicação e amor. Nossa gratidão 
aos profissionais, aos pais e aos 
muitos alunos que passaram pelo 
Arco-Íris deixando suas marcas, 

seus legados, fazendo com que a cidade de Itapecerica da Serra se 
tornasse referência no atendimento educacional dos alunos da Educação 
Especial.
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CANTINHO DAS CRIANÇAS 
“VIVI PARA CONTAR”

Christyan Porfirio Miguel
EM Argemiro Ferreira Domingues

5º Ano

“Foi constrangedor, foi muito ruim (o período de afastamento), mas tem 
uma coisa que eu até gostei, que foram as lições de casa... Mais ou menos, 
né! ”(risos)

“A escola tá muito bonita, muito legal... As lições estão muito boas! 
Estudar aqui, junto com todo mundo, é bem melhor. Em casa, meus pais, 
meus irmãos e minha avó me ajudavam, mas aqui, na escola, se aprende 
muito mais e é bem melhor!”
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CANTINHO DAS CRIANÇAS 
“VIVI PARA CONTAR”

Christian Carlos Barbosa dos Santos
EM Argemiro Ferreira Domingues

5º Ano

“Estudar em casa foi 'mais ou menos...' Por causa que não tinha amigos e 
tinha bastante lição, muito caderno. Minha mãe me ajudava e a gente 
mandava as dúvidas pra professora pelo celular”.

“Agora, com o retorno, é melhor... Tem Educação Física (risos). A escola 
ficou muito bonita, com essa reforma, mas eu 'tô' ansioso pra ver a quadra 
(risos)!”
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CANTINHO DAS CRIANÇAS 
“VIVI PARA CONTAR”

Williany de Jesus Trindade
EM Argemiro Ferreira Domingues

 5º Ano 

“Estudar remotamente, em casa, foi legal e também ruim por que a gente 
ficou em casa sem fazer nada... Mas, minha mãe me ajudava nas lições dos 
cadernos”.

“Com o retorno das aulas presenciais estou me sentindo melhor porque 
estamos vendo os amigos que a gente não via há um tempinho e, também, 
é melhor para fazer as lições”.

“Com a reforma, a escola ficou muito bonita e eu me sinto bem tranquila 
para fazer as lições nas aulas presenciais... Eu gosto muito”!
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CANTINHO DAS CRIANÇAS 
“VIVI PARA CONTAR”

Anna Carolina Souza 
EM Argemiro Ferreira Domingues

2º Ano

Kelven do Nascimento dos Santos
EM Argemiro Ferreira Domingues

1º Ano

“A lousa digital é muito legal e divertida. 
Dá pra ver filme, escutar música e 
aprender mais!”

“Com a lousa digital é mais legal... E, 
também, melhorou todas as aulas da 
escola inteira e nem precisa da outra lousa 
pra fazer as lições!”
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CANTINHO DAS CRIANÇAS 
“VIVI PARA CONTAR”

Maria Luara Farias Luz Ferraz
EM Argemiro Ferreira Domingues

2º Ano

Pablo Augusto Pereira dos Santos
EM Argemiro Ferreira Domingues

2º Ano

“Eu acho assim, que ela é legal (a lousa 
digital) ... Também dá pra gente assistir, 
ouvir musiquinha... A professora coloca o 
alfabeto pra gente assistir. Também ela 
deixa usar... E é isso, eu achei legal...”

“Eu acho bom porque as crianças podem 
estudar, podem assistir filme, dá pra ver as 
coisas e acertar... Quem não vir não acerta. 
Eu acertei! 
“Cada ano que passa, cada “centímetro de 
ano”, eu fico mais esperto mesmo que as 
lições fiquem mais difíceis!”
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RELATOS DE SUPERAÇÃO
“VIVI PARA CONTAR”

Priscila Aparecida Silva Rocha
Orientadora Pedagógica 

EM Argemiro Ferreira Domingues

“Dia 18 de março (2020) as escolas fecharam devido a pandemia e foi um realinhar 
muito grande da vida e do profissional. Da vida, porque estávamos acostumados com 
um ritmo: sai, vai trabalhar, cumprimenta... E o trabalhar, aquele ritmo onde a gente 
vem pra escola, vê o aluno... Chão de escola!”

“Eu me vi sem isso tudo da noite pro dia e foi muito assustador!”

“Neste ano de 2022, com as avaliações (diagnósticas), a gente percebeu que tem 
muitos problemas. Mas são coisas que, trabalhando junto com o professor, e nos 
empenhando, a gente vai conseguir chegar bem próximo de resolver ou diminuir essa 
defasagem. A gente tem fragilidades, mas nada que um trabalho bem feito não 
consiga resolver com estudo e empenho!”
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RELATOS DE SUPERAÇÃO
“VIVI PARA CONTAR”

Silvana De Jesus
Inspetora de Alunos

EM Anice Chaddad de Moraes

“Pegou todo o mundo de surpresa. No momento em que a gente deixou a escola, foi 
no dia 23 de março (2020), eu fiquei desacreditada, os portões frechando, os alunos 
indo embora... E, de repente, eu olhei pra trás e cadê? A incerteza surgiu: Será que eu 
vou voltar? Será que a equipe vai voltar? Fiquei preocupada com algumas crianças 
que, infelizmente, vinham pra escola somente para comer... Será que vai abrir daqui 
um mês, dois meses? E, de repente, foram dois anos!” 

“Foi muito difícil, muito difícil mesmo!”

“No retorno foi uma alegria saber que, graças ao meu bom Deus, eu voltei com toda a 
equipe! Estão todos aqui, vivos, e a gente tem sempre que agradecer.”

“Foi muito prazeroso saber que eles voltaram e a gente vai trabalhar... Aquela alegria 
de ter as crianças de volta, embora é cansativo (risos), mas a alegria de poder exercer 
a nossa função, saber que a gente está trabalhando e não em casa naquela incerteza!”

 “No primeiro dia que vim e vi as peruas escolares estacionando, foi a minha maior 
alegria em 2022!”

“Viva, viva o hoje como se fosse o último dia, porque a gente não sabe o dia de 
amanhã!”
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RELATOS DE SUPERAÇÃO
“VIVI PARA CONTAR”

Sandra Nunes
Diretora de Escola

EM José dos Reis Salgado

“Eu também tinha as minhas dificuldades em relação à tecnologia, foi um susto! Além 
de estar passando por um momento difícil, uma pandemia que ninguém imaginava, 
ter que lidar com a tecnologia, foi correria pra pesquisar e saber como passar as 
informações para as crianças através de vídeos. Alguns professores tinham facilidade 
para aparecer em vídeos, outros não tinham... Tudo isso eu tive que  conversar com 
eles para o alinhamento das nossas ações!”

“Esse retorno foi maravilhoso. A tecnologia vai continuar, mesmo com as aulas 
presenciais. É uma coisa que já deveria ter sido inserida antes... Os professores e as 
crianças voltaram empolgados e, pra nós, também é uma satisfação imensa ao invés 
de ver uma escola silenciosa. Uma escola barulhenta, que é o que a gente queria há 
dois anos  já. Que daqui pra frente seja cada dia melhor pra todos nós!”
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RELATOS DE SUPERAÇÃO
“VIVI PARA CONTAR”

Elisabeth de Borba Paroni
Auxiliar de Serviço Escolar

EM Corujinha

“O complicado foi ficar em casa e não poder trabalhar, porque eu trabalho no que 
gosto. Gosto de trabalhar com criança! Não foi fácil...”

“Quanto ao retorno, pra mim está muito bom. Com eles eu voltei a fazer o que eu mais 
gosto... Estar com eles na hora da refeição é um prazer pra mim!” 
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RELATOS DE SUPERAÇÃO
“VIVI PARA CONTAR”

Amanda de Deus Arrifano
Diretora de Escola

EM Corujinha

“Eu acho que foi um desafio pra todos nós. Uma coisa que ninguém imaginou que ia 
durar tanto tempo e que ia ser tão transformador na vida da gente.
Nunca mais a escola vai ser a mesma. Ela não pode mais ser a mesma. Eu falei para os 
meus professores no planejamento: a gente vai reaprender a ser professor, essa é a 
verdade!”

“O retorno era uma coisa que os professores estavam almejando. Desde o ano 
passado eles não viam a hora de retornar porque estavam cansados das aulas 
somente remotas.”

“Com o pouco tempo que voltamos, em setembro de 2021, as crianças 
desenvolveram muito. Então, quer dizer, está provado que o dia-dia e o contato direto 
faziam falta!”

“Começamos o ano de 2022 esperançosos, ainda com algumas preocupações e 
ressalvas, mas está sendo tranquilo, aos poucos estamos entrando no ritmo!” 
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RELATOS DE SUPERAÇÃO
“VIVI PARA CONTAR”

Cátia Domingues 
Diretora de Escola

EM Anice Chaddad de Moraes

Aline Prates
 Orientadora Pedagógica

EM Anice Chaddad de Moraes

Renata Soares
 Orientadora Pedagógica

EM Anice Chaddad de Moraes

“O maior problema que a gente enfrentou foi manter o vínculo do aluno com a escola. 
Tivemos vários problemas de criança que tivemos que fazer busca ativa, ir até a 
residência... Acredito que essa foi nossa maior dificuldade!” —Cátia Domingues.”

“A Secretaria disponibilizou os Cadernos de Atividades que tinham todo o 
cronograma. Mesmo assim a gente não conseguiu êxito, em algumas situações, por 
causa dessa falta de compromisso de alguns pais.” — Aline Prates.

“Por outro lado, os professores conseguiram usar a tecnologia como metodologia 
ativa. Alcançaram um maior número de alunos e isso foi gratificante tanto pra criança, 
que conseguia ver o professor através dos vídeos e ter esse contato visual, quanto 
para o professor, que conseguiu trabalhar diversos aspectos, como falar com alunos 
através do celular, por uma câmera... Isso foi um ponto muito válido também!” 
—Renata Soares.” 
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RELATOS DE SUPERAÇÃO
“VIVI PARA CONTAR”

Silvana da Silva Batista das Neves 
Diretora de Escola

EM Guadalupe

“Nós não sabíamos o que estava por vir, então todos estávamos com muito medo... 
Mas tivemos que ultrapassar a barreira do medo e entender que a vida precisava 
continuar, de maneira diferente, mas precisava continuar! 
Ser mediadora, estar na Direção de Escola, talvez foi o mais difícil porque eu precisava 
mediar as ações entre famílias, escola e professores, isso foi bastante difícil. Precisei 
aprender, tive que me reinventar!”

“Percebi a felicidade das crianças por voltarem à escola e as famílias estão bastante 
confiantes neste retorno. Precisamos dar continuidade ao que desenvolvemos 
durante a pandemia, onde nos reinventamos, e não podemos deixar essa reinvenção 
de lado e voltar ao convencional... A tecnologia tem que deixar de ser uma novidade. 
É uma realidade e não um futuro distante, porém, não deixar o humano de lado jamais. 
O olho no olho é fundamental e o professor é insubstituível!”
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RELATOS DE SUPERAÇÃO
“VIVI PARA CONTAR”

Katia Yukie de Moraes da Silva
Auxiliar Serviço Escolar

EM Profª Irany Vanete Correia Vilela

“Fiquei em casa, cuidando da minha família... Eu vi que a reunião familiar é muito 
importante e a pandemia, o afastamento, proporcionou uma aprendizagem de vida!”

“Agora, com o retorno, estou gostando do ambiente, aqui eu trabalho com os 
pequenininhos e está favorável, estamos nos adaptando bem!”
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CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA 
DA LOUSA DIGITAL

14
MAR

Na semana de 14 a 18 de março, a Secretaria de Educação promoveu a Capacitação 
para o uso da Lousa Digital aos profissionais da Rede.

Vale lembrar que o Departamento Pedagógico promoveu, em fevereiro, uma 
Formação Inicial que abordou princípios básicos para utilização da lousa, entre outras 
diretrizes para o ano letivo vigente. Agora, em março, tratou-se de Formação 
específica com a empresa EDUCATEC. 

Os encontros alcançaram quase 1200 profissionais de ensino e aconteceram nos 
seguintes polos: EM Belchior de Pontes, EM Sempre Viva, EM Profº Benedito Custódio 
de Miranda, EM Profº Octacílio Martins e EM Pref. Álvaro Rodrigues Pereira.

A implementação das lousas digitais é uma ferramenta importante para o trabalho 
dos professores na busca pela melhoria da qualidade da aprendizagem das crianças a 
partir do implemento da tecnologia.
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MANUTENÇÃO 
ESCOLAR

15
MAR

Os destaques das ações da Manutenção Escolar no mês de março são 
os reparos nas EM Corujinha e EM Guadalupe. Foram realizados 
serviços de pintura, consertos no telhado, reparação de piso, entre 
outros.

“É importante, né! Porque eles vão ter um 
ambiente limpo e bem pintadinho... É ruim 
estudar em escolas “zoadas”, agora está 
melhorando tudo!”, observou o Sr. 
Ronaldo Braga, da Manutenção Escolar. 
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18
MAR

Na manhã de 18 de março, no 
Auditório da Prefeitura, ocorreu o 
encontro mensal de Diretores e 
Orientadores Pedagógicos do 
Ensino Fundamental. Com o 
objetivo de apresentar uma nova 
m e to d o l o g i a  p a ra  o 
desenvolvimento da fluência 
leitora, bem como de apresentar 
um mapa do desempenho dos 
alunos do 1º ao 5º Ano na 
Avaliação Diagnóstica aplicada 
no mês de fevereiro, seguida de 
direcionamentos pedagógicos e 
administrativas para o ano 
vigente, o evento contou, ainda, 

com orientações sobre o uso das lousas digitais e ações relativas à Educação 
Especial.

“O resultado das Avaliações 
Diagnósticas nos surpreendeu 
muito. Esperávamos uma 
catástrofe em termos de 
aproveitamento escolar, devido à 
pandemia, e não foi isso que 
ocorreu, pelo contrário, tivemos 
uma surpresa positiva!” “Isso 
mostra que o nosso esforço 
enquanto Rede no período 
remoto, o esforço de vocês 
enquanto gestores na ponta, 
coordenando as equipes de 
trabalho para garantir o 
engajamento dos alunos, por mais 
desgastante que tenha sido, valeu a pena!”, ponderou Márcio Carvalho, 
Secretário de Educação.

ENCONTRO DE DIRETORES E 
ORIENTADORES PEDAGÓGICOS
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PROJETO 
ACOLHIDA 2022

21
MAR

Março assinalou, para a Educação Especial, a reativação do Projeto 
Acolhida, que visa, como o próprio nome já diz, acolher os servidores que 
sentirem a necessidade de apoio em razão da diversidade de intempéries 

vividas nos últimos tempos.

“Diante da pandemia da 
COV I D -1 9,  m u i t a s 
implicações, para além das 
causadas diretamente pela 
doença, surgiram na vida das 
pessoas.
Uma delas é o sofrimento 
psíquico resultante dos 
inúmeros fatores que 
atingiram o funcionamento 
da sociedade. Assim, os 
servidores da Educação que 
se encontram inseridos neste 
contexto e, de certa forma, 
afetados mais intensamente, 
demonstram a necessidade 
de atenção a esta demanda. 
No final do ano de 2021 foi 
realizado o Projeto Acolhida 
com profissionais da Rede 
Municipal de Ensino de 
Itapecerica da Serra. “O 
objetivo consistia em 
proporcionar um momento 

de acolhimento e escuta aos servidores. Entretanto, devido ao volume de 
situações apresentadas pelos profissionais atendidos na primeira fase do 
projeto, evidenciou-se a necessidade de continuação e extensão dos 
atendimentos psicoeducativos em 2022.” - Alessandra Castanha, 
Diretora do Departamento de Educação Especial.
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Transporte 
Escolar

22
MAR

Com vistas a clarificar as regras para beneficiar-se do Transporte Escolar 
gratuito, a Secretaria de Educação disponibilizou, em 22/03/2022, um 
guia com toda a fundamentação legal que assegura este direito.

O Tutorial é bem didático e explica todos os passos àqueles que fazem 
jus.
O mesmo pode ser acessado através do site da Prefeitura. Basta clicar na 
aba da Secretaria de Educação.
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23
MAR

Em 23/03/2022, a Secretaria de 
Educação, através do Departamento 
Pedagógico, ofereceu Formação aos 
Diretores de Escola e Orientadores 
Pedagógicos – Educação Infantil e Apoio 
de Creche.

O encontro aconteceu no Auditório do 
Complexo sob a condução do Secretário 
de Educação, Márcio Carvalho, que 
discorreu sobre o tema “Da Educação 
Infantil ao Ensino Fundamental: olhar 
pro início sem perder de vista o todo do 
percurso escolar.” E elencou quatro 

aspectos que a reabitação de nossas escolas enseja: 1) Aferição do impacto 
da suspensão das atividades presenciais sobre a aprendizagem; 2) 
Assertividade no monitoramento do que é esperado para cada etapa; 3) 
Absorção da tecnologia como insumo inseparável à gestão de todos os 
processos; 4) Reafirmação do lugar da Gestão como guardiã da 
aprendizagem. 
Na sequência, o Diretor de Departamento Pedagógico, Ubirajara de Godoy 
Brancaglione, apresentou o resultado da Avaliação Diagnóstica com o 
desempenho de todas as etapas da Rede Municipal.

“É importante que, periodicamente, 
tenhamos esses encontros, pois ajudam a 
assegurar a padronização dos nossos 
procedimentos, unificando a linguagem de 
toda a Rede na busca permanente  da 
excelência do Ensino que oferecemos”, 
afirmou o Secretário de Educação. 

Educação Infantil e Apoios de Creche

ENCONTRO DE DIRETORES E 
ORIENTADORES PEDAGÓGICOS
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A SME, através do Departamento  
Pedagógico, iniciou a revisão do Plano de 
Ensino do Componente Curricular 
Educação Física, no dia 24/03/2022.

“A ação visa reestruturar o Plano para 
melhor atender nossos educandos, 
levando em consideração o "atraso" 
causado pelo período pandêmico e 
também as novas ferramentas 
tecnológicas disponíveis em nossa Rede 
de Ensino”, ressaltou o Professor José 
Filho (Dinho), do Departamento 
Pedagógico.
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“Essas Formações são muito 
importantes por que fazem a gente 
pensar fora da caixinha... A gente tá 
vivendo uma nova era tecnológica e 
essas formações nos auxiliam a 
diversificar cada vez mais, fazendo 
com que os alunos fiquem mais 
atentos durante as aulas!” - Ednei 
Orsi, Professor P4-Inglês, EM 
Prefeito Elias Daher.

“Nós trabalhamos pra ajudar os 
professores a entenderem melhor os 
processos de Educação para que 
eles possam ajudar os alunos a se 
desenvolverem melhor. A gente 
recicla fundamentos que eles já 
viram e aprimora isso pra um bem 
maior!” —Edna Tibério, Consultora 
Acadêmica da Macmillan Education.

A SME ofereceu mais uma formação aos Professores P4-Inglês.
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No dia 30/03/2022 foi oficializada a parceria entre a Prefeitura de Itapecerica 
da Serra, através da Secretaria de Educação, com a UNASP — Centro 
Universitário Adventista de São Paulo.

O evento contou com a presença do Prefeito e de toda a equipe gestora da 
Secretaria de Educação.

Tendo como mote o cuidado de si 
para poder cuidar do outro, o 
“Programa de Apoio ao Ensino em 
Ambientes Saudáveis de 
Aprendizagem” beneficiará todas as 
74 Escolas da Rede Municipal.
 
Este projeto assinala um grande 
avanço para que tenhamos espaços 
cada vez mais saneados do ponto de 
vista da sociabilidade, inibindo 
fatores que gerem padecimentos que 
careçam de resolução especializada 
em contextos externos à escola.

Tal preocupação se acentua em decorrência de tudo o que sofremos, 
enquanto sociedade, nesses dois últimos anos sob a pandemia, impactados 
direta ou indiretamente, tendo como rescaldo também sequelas emocionais. 

Mapear os fatores estressores, cultivando ambientes relacionais que 
promovam a saúde mental de todos nas escolas, é um grande avanço, pois 
equipa o olhar do poder público para toda a complexidade do universo 
escolar, cujas ações no pós-pandemia não devem concentrar-se apenas no 
que se fragilizou em termos de aprendizagem, como se essa ocorresse em um 
vácuo imune aos  aspectos socioemocionais, pois estes são inerentes ao 
florescimento das condições cognitivas. 

Os frutos desse projeto atingirão toda a comunidade escolar: mais de 17.000 
alunos, aproximadamente 1.600 funcionários, além dos pais e responsáveis. 
Distanciar eventos que gerem o adoecimento, promovendo ações que tragam 
benefícios para a saúde mental de todos, levará a escola a se equipar melhor 
em sua dinâmica diária a)  para administrar os problemas comportamentais 
entre os alunos, b) para assistir aos pais sem recursos para lidar com as 
necessidades dos filhos e c) para mitigar os fatores intraescolares que 
desembocam no afastamento dos servidores.



“Como Prefeito de Itapecerica da 
Serra sinto-me muito honrado de 
estar aqui, hoje, para celebrarmos 
esta parceria institucional que 
certamente será um marco nas 
relações entre o poder público e 
uma instituição de ensino privado 
em toda a nossa região.
Sou grande admirador do Ensino 
Adventista pela sua enorme 
contribuição para a formação de 
gerações e gerações há mais de 
um século.” - Dr. Francisco 
Nakano, Prefeito.
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Dia

 
 

Unidade

 

Descrição do serviço

 

Material aplicado

 

03

 

E.M. Anna Maria

 
 

Rampim

 

Troca de porta na cozinha 

 

01 porta 

 

03

 

E.M. Araucária 

 

Reparo de alvenaria em piso e parede 

  

03

 

E.M. Izaltina 

 

Retirada/transporte com caminhão

 

de 06 tubos de ferro de 03 pol c/06 metros

 
 

04

 

E.M. Araucária

 

Fazer novo encanamento da torneira da 

 

pia da cozinha dos funcionários.

 

02 barras de cano pvc marrom ¾

 

01 cotovelo azul ¾ X ½

 

04 cotovelos marrom ¾ X 90° 

 

01 registro com canopla pressão ¾ 

 

03 luva marrom ¾ 

 

02 luva azul ¾ X ¾ 

 

01 TEE marrom 1.½ 

 

01 bucha de redução 1.½ X ¾ 

 

04

 

E.M. Araucária 

 

Chumbamento de encanamento e 

 

colocação de azulejos na cozinha dos 

 

funcionários.

 
 

 

04

 

E.M. Pardal

 

Troca de 02 sifãos 

 

02 sifões flexíveis 

 

01 tubo de ligação para vaso sanitário.

 

04

 

E.M. Hortênsia 

 

Reparo no sifão, descargas, registros de 

 

água

 

e torneiras com vazamento

 

02 reparos para válvula hydra max completo.

 

04 retentor para válvula hydra max,  

 

massa de calafetar

 

05 torneiras para lavatório. 

 

04

 

E.M. Francisco de Abreu

 

Verificar encanamento da caixa de 

 

gordura

 

e tanque, não está descendo 

 

água.

 

03 sifoes extensivos flexíveis 

 

01 reparo para válvula.

 

04

 

E.M. Francisco de Abreu 

 

Verificar o cavalete de agua da rua com 

 

vazamento.

 
 

04

 

E.M. Izaltina 

 

Transporte com caminhão retirada de de

 

entulho destino ao lixão 

 
 

04

 

E.M. Araucária 

 

Transporte com caminhão retirada  de 

 

entulho destino ao lixão.

 
 

04

 

E.M. Hans 

 

Transporte com caminhão retirada de 

 

entulho destino ao lixão.

 
 

04

 

E.M. Myriam 

 

Verificar o ventilador da sala N°03

  

 

 

não

 

está funcionando. 

 

04

 

E.M. Valdir Batista 

 

Verificar falta de iluminação no banheiro

 

(luzes não acendem).

 
 

04

 

E.M. Andorinha

 

Verificar o ventilador com a hélice solta.

  

07

 

E.M. Andorinha 

 

Quebrou a chave no miolo da

 

fechadura

 

da sala da diretora.

 

01 fechadura.

 

07

 

E.M. Araucária 

 

Troca de torneira , reparo de alvenaria. 

  

07

 

Merenda Escolar 

 

Colocação de 01 quadro de aviso.

 

04 parafusos fenda com bucha S8

 

07

 

E.M. Anacá 

 

Verificar unidade escolar(arrombamento)

  

07

 

E.M. Pref. Álvaro 

 

Conserto de banheiros:

 

descargas, mictórios masculinos (reparo) e

 

sifão

 

torneira. 

 

Trocado torneira e sifão.

 

07

 

E.M. Juvelina II

 

Quebrou o cotovelo da bomba do poço.

  

08

 

E.M. Quero-Quero 

 

Reparo no telhado da escola e

 

casa do

 

caseiro.

 
 

08

 

E.M. Quero-Quero

 

Remoção de azulejos,

 

Reparo em alvenaria,

 

Pintura no corredor da sala para pátio. 

 

 

08

 

E.M. Juriti

 

Vazamento na caixa de descarga do

 

banheiro dos funcionários 

 

(caixa acoplada)

 

Verificar borboleta de acionamento do

 

registro (espanou)

 

01 reparo para caixa acoplada. 

 

08

 

E.M. Argemiro 

 

Instalar 04 dispenser para álcool em gel

 

e 02 suportes para papel higiênico.

 
 

08

 

E.M. Valdir Batista 

 

Campainha queimada.

 

01 campainha.

 

 

 

08

 

E.M. Quero-Quero

 

Instalar 01 interruptor no ventilador.

  

08

 

E.M. Andorinha 

 

Fazer reparo na descarga do banheiro 

 

dos funcionários (vazamento contínuo).

 
 

08

 

E.M. Brinco de Princesa

 

Torneira vazando. Verificar possibilidade de 
substituir 02 vasos sanitários adulto por

 

infantil sendo 01 no banheiro masculino

 

e outro no feminino.

 

02 Vaso sanitário infantil

 

02 assento para vaso infantil

 

04 parafusos para vaso sanitário bucha S10

 

01 tubo de ligação

 

01 bolsa de vedação branca.

 

01 tubo de ligação 

 

01 bolsa de vedação branca.

 

01 torneira para pia longa

 

01 vedante para torneira ¾ 

 

01 elemento filtrante pequeno com rosca.

 

08

 

E.M. Myriam Lilian 

 

Verificar possibilidade de instalar 

 

01 torneira saindo do registro de água 

 

(hidrômetro)

 

01 torneira para jardim

 

08

 

E.M. Jesus Maria

 

As luzes da sala do jardim não acendem.

 

10 lâmpadas de led 

 

09

 

E.M. Antônio Manoel

 

Revisão na parte elétrica 

 

(luzes piscando)

 

Fusíveis queimados.

 

09

 

E.M. Canário 

 

Troca dos filtros e troca de boia da caixa

 

d’água.

 

02 elementos filtrantes para filtro com rosca 

 

01 torneira tipo boia ¾ 

 

09

 

E.M. Quero-Quero 

 

Reparo no forro das salas de aula.

  

09

 

E.M. Sofia 

 

Construção de mureta e verificar

 

calçada.

 

01 tijolinho 

 

01 argamassa 

 

16 blocos de 15

 

01 lata de cimento

 

01 lata de areia 

 

09

 

E.M. Valdir Batista 

 

Reparo em vazamentos após 

 

furto de torneiras (04 vazamentos)

 

03 descargas disparadas

 

02 reparos para válvula hydra / docol 

 

04 plug ½ 

 

 

 

01 descarga do banheiro para crianças 

 

especiais.

 

09

 

E.M. Anna Maria 

 

Rampim

 

Verificar ralo no banheiro das meninas

 

( o ralo plástico afundou )retornando 

 

cheiro de esgoto, e também verificar 

 

forte odor no ralo da cozinha.

 

01 tampa para caixa sifonada pvc150mm

 

09

 

E.M. João Casemiro 

 

Solicitou a retirada de galhos e matos

 

que estão amontoados no terreno da 

 

escola. 

 

Retirada parcial 

 

01 viagem com caminhão destino lixão 

 

09

 

E.M.Antônio Manoel 

 

Cadeado para quadro de luz 

 

01 cadeado

 

09

 

E.M. Juvelina II

 

Descarga com problema 

 

01 torneira para jardim, fixar pia de lavatório

 

01 Válvula hydra 

 

01 torneira para lavatório ,

 

09

 

E.M. Myriam 

 

Verificar problema elétrico( parte do 

 

prédio sem energia e a outra parte 

 

oscilando). 

 

 

09

 

E.M. Sofia 

 

Conserto do telhado 

 

Troca de 01 telha 

 

10

 

E.M. Jasmim 

 

Porta do banheiro masculino caiu.

 

Fixada com rebite.

 

10

 

E.M.Pref. Álvaro 

 

Limpeza de calhas.

  

10

 

E.M. José dos Reis 

 

Vistoria na parte elétrica.

  

10

 

E.M. João Casemiro

 

Retirada/transporte de entulho com 

 

caminhão destino ao lixão.

 
 

10

 

E.M. Benedito Custódio 

 

Recolocar a tampa da caixa de inspeção

 

10 tijolinhos recozido 

 

02 latas de areia 

 

02 latas de cimento.

 

10

 

E.M. Dep. Francisco 

 

Scalamandré

 

Verificar vazamento no cavalete.

 

02 cotovelos marrom ¾ 90°

 

01 metro de cano marrom ¾ 

 

10

 

E.M. Alecrim

 

Troca de sifão na pia da cozinha.

 

01 sifão. 

 

 

 

11

 

E.M. Carmen  Caetano

 

Instalação de tomadas (refeitório),

 

conserto de tomadas (cozinha) e 

 

instalação de ventiladores.

 

20 buchas com parafusos.

 

11

 

E.M. Francisco de Abreu

 

Fixação de cabo de rede.

  

11

 

E.M. Anice Chaddad 

 

Entrega de 02 latas de tinta látex 

 

Branca 18L.

 
 

11

 

E.M. Pardal

 

Ajustar válvula hydra, fixar vasos 

 

sanitários infantil e troca de tubo de

 

ligação

 

no mesmo vaso sanitário. 

 

01 reparo para válvula hydra max.

 

01 retentor para válvula hydra max 

 

02 parafusos para vaso sanitário com bucha s10

 

01 tubo de ligação para vaso sanitário.

 

11

 

E.M.Dep.Francisco 
Scalamandré 

 

Válvula hydra max com vazamento no 
banheiro das meninas.

 

01 reparo para válvula hydra max.

 

11

 

E.M. Amaranta 

 

Fechadura 

 

01 fechadura.

 

14

 

E.M. Dep. Francisco

 

Scalamandré 

 

Entrega material

 

01 óleo 2tempos 

 

01 saco de cimento

 

14

 

E.M. Corujinha 

 

Entrega /transporte de 05 telha

 

amianto

 

2,44 X 0,92 

 
 

14

 

E.M. Lenice 

 

Verificar se  a fossa está cheia,retornando 

 

mau cheiro.

 
 

14

 

E.M. Lenice 

 

Vaso sanitário solto 

 

Conserto de descarga ( em outro banheiro)

 

01 kit cruzeta para válvula hydra max .

 

14

 

E.M. Arco-Íris Jandaia

 

Reparo na torneira da cozinha 

 

dos funcionários.

 

01 torneira bico móvel para gabinete.

 

14

 

E.M. Sempre Viva 

 

As tomadas não estão funcionando.

  

14

 

E.M. Pref. Elias Daher 

 

Secretaria sem energia.

  

 

14

 

E.M. Jasmim 

 

Verificar energia da tomada do freezer. 

  

15

 

E.M. Corujinha 

 

Transporte /retirada de entulhos com 

 

caminhão.

 
 

15

 

E.M. Arco-Íris Jandaia

 

Verificar a parte elétrica.

  

15

 

E.M. Quero-Quero

 

Ralo da cozinha entupido 

  

15

 

E.M. Hortênsia 

 

Revisão nos banheiros do pavimento de

 

baixo 

 

01 kit cruzeta para válvula hydra max.

 

01 reparo completo para válvula hydra max. 

 

15

 

E.M. Juriti

 

Verificar tomada da lavanderia.

  

15

 

E.M. João Casemiro 

 

Verificar 02 postes de iluminação no

 

jardim para evitar risco de choque.

 
 

15

 

E.M. Sofia 

 

Troca de campainha.

 

01 campainha. 

 

15

 

Secretaria de Educação 

 

Entrega de tinta para pintura de uma sala.

 

01 lata de tinta látex branca 18L.

 

15

 

E.M. Sofia 

 

Verificar torneira que não está saindo água. 

 

01 torneira para jardim 

 

01 cotovelo azul ¾ X ½ 

 

15

 

E.M. Corujinha 

 

Verificar vazamento no telhado da sala ao

 

lado do pátio e na sala de estoque dos

 

produtos de limpeza, verificar o vazamento

 

na calha e telhado, devido infiltração na 

 

casa do vizinho. 

 

15 telhas 0,92 X 2,44

 

areia e cimento. 

 

15

 

E.M. Luiza Motoyoshi

 

Solicita troca de 02 portas no banheiro dos

 

alunos 0,91cm e troca de 02 portas nos 

 

banheiros

 

da quadra 0,82cm e troca de 02

 

fechaduras na porta da secretaria.

 

 

 

 

15

 

E.M. Palmeira 

 

Instalação de 01 lâmpada de 04 tomadas

 

em uma das repartições 

 

03 canaletas 

 

03 tomadas sistema X 

 

03 tomadas 4/2 

 

01 interruptor 

 

01 soquete 

 

01 rolo e meio de fio 2,5 mm

 

16

 

E.M. Luiza Motoyoshi

 

Transporte e entrega de 01 porta lisa 

 

2,10 X 0,92

 
 

16

 

E.M. Edvard 

 

Transporte e retirada de material 

 

com caminhão.

 

14 blocos

 

02 latas de areia. 

 

 

16

 

E.M. Guilhermina 

 

Retirada de 02 lousas.

  

16

 

E.M. Quero-Quero

 

Verificar falta de energia, as lâmpadas 

 

não acendem.

 

Troca de 02 lâmpadas. 

 

16

 

E.M. Anacá 

 

Telefone mudo.

  

16

 

E.M. Dep. Francisco

 

Scalamandré 

 

Verificar a boia da caixa d’água. 

  

16

 

E.M. Edvard 

 

Reparo no banheiro com acessibilidade 

 

(vazamento no engate).

 

01 torneira para lavatório 

 

01 engate flexível 40cm

 

01 vedante para torneira ¾ 

 

16

 

E.M. Araucária 

 

Retirada e transporte de entulho. Reforma 

 

pluvial.

 
 

16

 

E.M. Araucária 

 

Verificar vazamento de água.

 
 

(entrando  água na sala).

 
 

02 metros de cano 6’’

 

06 latas de areia

 

01 saco de cimento.

 

16

 

E.M. Adalgisa 

 

Reparo paliativo no telhado(furo)

 

Medição de telha para compra e troca.

 
 

16

 

E.M. Anna Rampim

 

Consertar  buraco no teto da sala da 

 

diretora, por onde passava o fio de 

 
 

 

 

telefone, está descendo água pelo buraco.

 

16

 

E.M. Araucária 

 

Retirada e transporte de galhos e poda de 

 

primavera acumulada no pátio externo.

 
 

17

 

E.M. Izaltina 

 

Escola parcialmente sem energia elétrica 

  

17

 

E.M. Valdir Batista 

 

Consertar lâmpadas do banheiro que caíram

 

devido à chuva, os fios estão caindo.

 
 

17

 

E.M. Anna Rampim

 

Conserto fechadura na sala do almoxarifado

 

e

 

maçaneta no quartinho de material de 

 

limpeza.

 

01 fechadura.

 

17

 

E.M. Anna Rampim

 

Conserto e reparo em caixa elétrica que 

 

fica no piso. 

 

cimentado caixa elétrica.

 

17

 

E.M. Valdir Batista 

 

Reparo na iluminação do banheiro,está 

 

com

 

retorno de energia e as luzes 

 

ficam piscando após desligado.

 

 

17

 

E.M. Hans 

 

Verificar curto (próximo ao microondas)

  

17

 

E.M. Dep. Francisco

 

Scalamandré 

 

Lâmpadas piscando mesmo desligada.

  

17

 

E.M. Tico-Tico

 

Verificar fiação da escola, as luzes estão 

 

piscando e a tomada da geladeira não está

 

funcionando.

 

 

17

 

E.M. Anice Chaddad 

 

Esgoto entupido na cozinha.

  

17

 

E.M. Ricardo Corsini 

 

Pintura do muro externo.

 

06 latas de tinta látex marfim. 

 

17

 

E.M. Pref. Elias Daher 

 

Reinstalação de 02 lousas.

  

17

 

E.M. Corujinha 

 

Troca de lâmpadas na secretaria.

 

02 lâmpadas.

 

 

17

 

E.M. Valdir Batista 

 

Retirada do forro do banheiro.

  

17

 

E.M. Pref. Elias Daher 

 

Conserto de cano cortado pela empresa da

 

roçagem.

 

02 cotovelos marrom 75mm X 45°

 

01 bucha de redução marrom 75mm X 60mm 

 

20 cm de cano marrom 60mm

 

20 cm de cano marrom 75mm 

 

90 cm de cano para esgoto 10mm  

 

03 luvas PVC esgoto 10mm.

 

18

 

E.M. Valdir Batista 

 

Transporte e retirada de entulho, para o lixão. 

  

18

 

E.M. Valdir Batista 

 

Vedação do rufo do telhado.

 

10 metros de manta asfáltica 

 

massa betuminosa. 

 

18

 

E.M. Pe Belchior 

 

Limpeza de calhas.

  

18

 

Lagoa 

 

Empréstimo de 08 mesas e 35 cadeiras.

 

Entrega dia 18/03/22 e retirada 21/03/22

 
 

18

 

E.M. Pref. Elias Daher 

 

Construção de 01 proteção em torno dos 

 

canos da rede de esgoto e de água potável 

 

08 blocos de concreto 15

 

08 latas de areia 

 

01 lata de cimento.

 

18

 

E.M. Bem-Te-Vi 

 

Conserto de ventiladores.

  

18

 

E.M. Benedito Custódio

 

Conserto de ventiladores que estão caindo.

  

18

 

E.M. Edvard 

 

Verificar a situação da caixa de água. 

  

18

 

E.M. Samambaia 

 

Conserto de ventiladores, algumas não

 

estão funcionando e outros com peças 

 

e a hélice solta. 

 

 

18

 

E.M. Lenice 

 

Consertar 02 ventiladores na sala 03.

  

21

 

E.M. Pref. Elias Daher 

 

Escola com falta de água. 

  

 

 

21

 

E.M. Pe Belchior 

 

Limpeza de calhas da quadra.

  

21

 

E.M. Ondina 

 

Registro do chuveiro com vazamento no

 

banheiro.

 

02 vedantes para torneira ¾ .

 

22

 

E.M. João Casemiro

 

Descarga quebrada no banheiro das 

 

meninas.

 

Banheiro das meninas: 01 caixa de descarga.

 

22

 

E.M. Pref. Álvaro 

 

Verificação de rede elétrica. 

  

22

 

E.M. Guadalupe 

 

Retirada de entulho.

  

22

 

E.M. Quero-Quero

 

Passar cabo de rede.

 

80 metros de cabo de rede.

 

22

 

E.M. Antônio Manoel 

 

Limpeza de calhas.

  

22

 

E.M. Manacá 

 

Vazamento no encanamento da caixa.

  

22

 

E.M. Dep. Francisco

 

Scalamandré

 

Conserto do telhado. 

  

22

 

E.M. Dep. Francisco

 

Scalamandré 

 

Vazamento no teto da 

 

entrada escola. 

 
 

22

 

E.M. Dep. Francisco

 

Scalamandré

 

Reparo no teto do corredor de entrada e 

 

sala de informática.

 
 

22

 

E.M. Araucária 

 

Instalação de 01 tomada para ligar o 

 

roteador wi- fie instalação de  cabo de rede.

 

30 metros de cabo de rede 

 

01 tomada

 

05 metros de fio paralelo. 

 

23

 

E.M. João Casemiro 

 

Passagem de cabo de rede.(extensão).

 

Foi usado 06 metros de fio de internet. 

 

23

 

E.M. Anice Chaddad 

 

Recolocação de 02 vasos sanitários. 

 

02 assentos para vaso sanitário adulto 

 

04 parafusos com bucha S10

 

02 bolsas preta de vedação 

 

01 reparo completo para valvula hydra max 

 

01 kit cruzeta para válvula hydra max. 

 

 

23

 

E.M. Guadalupe 

 

Retirada de entulho destino lixão com 

 

caminhão.

 
 

23

 

E.M. Canário 

 

Conserto do telhado (vazando na sala de

 

aula

 

e sala de informática. 

 
 

23

 

E.M. Pref. Álvaro 

 

Conserto da campainha.

 

01 campainha. 

 

24

 

E.M. Ondina 

 

Verificar vazamento na caixa de água. 

 

01 torneira boia ¾ 

 

24

 

E.M. Arthur Ricci

 

Troca de 01 interruptor na sala da 

 

orientação.

 
 

24

 

E.M. Arthur Ricci

 

Telefone mudo.

  

24

 

E.M. Lenice 

 

A porta do banheiro masculino está solta.

  

24

 

E.M. Anna Maria

 

Rampim

 

Conserto do fio do telefone na parte 

 

interna do poste.

 
 

24

 

E.M. Anna Maria 

 

Rampim

 

Substituição de ventiladores.

 

Foi substituído 01 ventilador na sala de aula.

 

24

 

E.M. Acácia 

 

Desentupir vaso sanitário no banheiro 

 

masculino.

 
 

24

 

E.M. Acácia 

 

Verificar possível vazamento devido à 
infiltração no muro.

 
 

25

 

E.M. Francisco de Abreu

 

Ajustar portões das salas. 

  

25

 

E.M. Pardal 

 

Troca de sifão no banheiro masculino

 

(professores).

 

02 sifões sanfonados.

 

25

 

E.M. Samambaia 

 

Escola e casa do caseiro sem energia. 

  

25

 

E.M. Hortênsia 

 

Entrega de tinta.

 

01 lata de tinta marfim  latex 18L.

 

25

 

E.M. Edvard 

 

Retirada da tela de alambrado do pátio da 
escola. 

 
 

 

 

25

 

E.M. Sofia 

 

Solicita reparo ou pintura da sala 

 

maternal 2 B no andar de baixo. ( apresenta 

 

mofo na parede e no teto. 

 

 

25

 

E.M. Sofia 

 

Revisão de alvenaria. 

  

25

 

E.M. Edvard 

 

Limpeza das duas calhas de água pluvial 

 

do pátio. 

 
 

25

 

E.M. João Casemiro

 

Passagem de cabo de rede.

  

25

 

E.M. Amaranta 

 

Instalar tomadas e cabo de rede.

  

28

 

E.M. Samambaia 

 

Instalação de cabo de rede entre a sala dos

 

professores e secretaria. 

 

Foi usado 30 metros de cabo de rede. 

 

28

 

E.M. Valdir Batista/Arara

 

Roçagem.

  

28

 

E.M. Amaranta 

 

Roçagem.

  

28

 

E.M. Guadalupe

 

Troca de lâmpadas na cozinha.

 

02 lâmpadas. 

 

28

 

E.M. Ondina 

 

Caixa de água com vazamento

 

(amianto 1.000 LTS).

 

01 torneira tipo boia ¾ 

 

28

 

E.M. Sempre Viva 

 

Verificar alto consumo de água. 

  

28

 

E.M. Jasmim 

 

Verificar alto consumo de energia em 

 

dezembro de 2021, conta com vencimento 

 

em Janeiro de 2022.

 

 

28

 

E.M. Beija-Flor 

 

Conserto do telhado.

  

29

 

E.M. Anna Maria

 

Rampim

 

Solicita encanador para remover uma 

 

mangueira do mictório que está quebrada 

 

e colocação de um protetor para fechar o

 

buraco.

 

01 plug PVC ¾ 

 

 

 

29

 

E.M. Samambaia 

 

Recolocação de 05 lousas.

  

29

 

E.M. Francisco Jebermi

 

Roçagem.

  

29

 

E.M. Ondina 

 

Vazamento de água na caixa.

 

01 adaptador flange ¾ PVC 

 

01 luva marrom ¾ 

 

30

 

E.M. Luiza Motoyoshi

 

Verificar problema na parte elétrica está 

 

oscilando, as luzes piscando e tomadas 

 

não estão funcionando.

 

 

30

 

E.M. Anacá 

 

Roçagem.

  

30

 

E.M. Myriam 

 

Verificar possibilidade de transferir o link 

 

de internet da vivo para sala da diretoria.

 
 

30

 

E.M. Myriam

 

Verificar ventilador em curto.

  

30

 

E.M. Valdir Batista 

 

Rejuntar as bacias sanitárias dos 

 

banheiros dos funcionários

 

Foi colocado e encaixado o cotovelo 100m

 

do condutor de água pluviais no 

 

banheiro masculino.

 

30

 

E.M. Anna Maria 

 

Rampim 

 

Conserto de mureta -MPA=16683/22

 

Tampar um burraco-

 

MPA=18139/22

 

Colocação de um rodapé-MPA=14750/22 

 

 

30

 

E.M. Guadalupe

 

Pintura geral

  

31

 

E.M. Francisco Jebermi

 

Limpeza de calhas 

  

31

 

Alimentação Escolar

 

Conserto de porta do banheiro que não

 

está abrindo

 
 

31

 

E.M. Anna Rampim

 

Instalação de uma tramela

  

31

 

E.M. Carmen Caetano

 

Roçagem
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