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Indispensável para garantir acesso 
à escola para muitas de nossas 
crianças, o Transporte Escolar 
d e s e m p e n h a  u m  t r a b a l h o 
f undamen ta l  pa ra  o  nosso 
município.

“Cuidamos do operacional, da 
logística do Transporte Escolar. 
Temos muitas crianças que 
m o r a m  h á  m a i s  d e  d o i s 
quilômetros da escola e o nosso 
papel é montar o itinerário mais 
adequado para melhor atendê-los!”

 

“Nos últimos meses fizemos extensões de linha, estamos atendendo 
mais bairros, buscando sempre otimizar ao máximo o nosso trabalho 

porque, sem o Transporte Escolar, 
seria impossível para essas crianças 
acessarem a escola e, aproveitando 
a oportunidade, quero agradecer a 
todos os colaboradores que me dão 
apoio total, 24 horas por dia, para 
que possamos desenvolver o 
melhor t rabalho possível  no 
atendimento dos nossos alunos!” – 
Erica Trolesi, Assessora Técnica -
Transporte Escolar.
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Erica Trolesi

Assessora Técnica 
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Luiz Carlos Xavier

Motorista

Nídia Estela Cruz Fortes

Monitora



A SME, através da equipe da Divisão de Controle e Cadastro, 
promoveu reunião com Diretores de Escola e Operadores de Sistema 
da SED (Secretaria Escolar Digital) para tratar de diretrizes referentes 
ao Censo Escolar 2022, sendo realizada no auditório José David, entre 
09h00 e 13h00, e foi conduzida e orientada por Maria Elisa F.S. 
Marcondes e Michele Soares, da Divisão de Controle e Cadastro,  com 
apoio do Sr. José Marcos Nogueira, responsável pelo Censo Escolar, e 
Evandro Aparecido de Melo,  do Departamento Administrativo.
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Maria Elisa F.S. Marcondes

Chefe de Divisão

JOSÉ MARCOS NOGUEIRA

Chefe de Divisão

Continua ...



O evento contou, ainda, com a presença de Márcio Carvalho, 
Secretário de Educação, além de Diretores de Departamento e 
Supervisores de Ensino.

“A importância da SED, quanto às suas atualizações a respeito das 
matrículas e associação dos docentes às suas turmas, faz parte de 
uma migração de dados para o Censo Escolar na sua real situação no 
momento da última quarta feira de maio de cada ano, onde a migração 
situa o Município no contexto Federal através do INEP (Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O Censo Escolar alimenta as estatísticas educacionais que, entre 
outras coisas, definirão os  repasses de verbas Federais para os 
Municípios.” — José Marcos Nogueira, responsável técnico pelo 
Censo Escolar no Município de Itapecerica da Serra. 
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O Departamento de Apoio Pedagógico  
dirigiu mais um momento de Formação 
jun to  aos  D i re to res  de  Esco la , 
Orientadores Pedagógicos e Apoios 
Pedagóg icos ,  com or ien tações 
t é c n i c a s ,  a d m i n i s t r a t i v a s  e 
pedagógicas.

Realizada em dois horários: das 
0 8 h 0 0  à s  1 2 h 0 0  ( E n s i n o 
Fundamental) e das 13h00 às 
17h00 (Ensino Infantil), as reuniões 
foram conduzidas por Ubirajara de 
Godoy Brancaglione, Diretor do 
S e d a p ,  e  c o n t o u  c o m  a 
participação do Secretário de 
Educação, Márcio Carvalho, que 

fez uma introdução às formações em cada horário, além da 
presença de Diretores de Departamento e Supervisores de Ensino.
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Um carro desgovernado invadiu o muro da EM Valdir Baptista de 
Souza, na madrugada do dia 09/05/2022. A Manutenção Escolar foi 
acionada e, prontamente, deslocou uma equipe para fazer os reparos 
e restabelecer a normalidade na U.E. 
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O trabalho da Manutenção Escolar não para!

Desta vez foi a colocação de grades na EMEE Arco-Íris Santa Julia, 
remoção de material na EM Professor João de Carvalho Cassemiro e 
montagem de tablado na EM Professor Edvard Rodrigues de Oliveira!
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 Arco-Íris Santa Julia

Escola Municipal EE

 Professor João de 
Carvalho Cassemiro 

Escola Municipal

Professor Edvard 

Rodrigues de Oliveira 

Escola Municipal



A SME, através do Departamento de Educação Especial, em parceria 
com a UNASP, promoveu, com Diretores e Orientadores Pedagógicos, 
o primeiro encontro  do  “Programa de Apoio ao Ensino em Ambientes 
de Aprendizagem”. Trata-se de mais uma iniciativa com vistas à 
capacitação e desenvolvimento da escola como promotora de Saúde 
Mental.

O evento contou, também, com as 
presenças do Secretário de Educação, 
Márc io  Carva lho ,  D i re to res  de 
Departamento e Supervisores de 
Ensino.

Pela UNASP, estiveram presentes os 
professores Elisabete Agrela, Thiago 
Gusmão e Cristina Zukowsky, que 
conduziram a Formação, além dos 
alunos de mestrado: Neusa Terumi, 
Jilvana de Godoi, Raul Pires e Márcia 
Regina Fernandes.

“Quero agradecer à UNASP pela 
prontidão e disposição de construir essa 
narrativa conosco, aqui, no Município de 
Itapecerica da Serra.

 Ao iniciarmos as interações, não 
tínhamos um formato pré-definido, até 
porque é uma experiência pioneira 
para a Instituição e para a nossa Rede 
de  Ensino.

A ideia é oferecer subsídios no sentido de auxiliar, nas 
vivências intraescolares, o contexto para que uma maior satisfação se 
manifeste e possamos proporcionar ambientes de trabalho cada vez 
mais favoráveis a todos”, ressaltou o Secretário de Educação.
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A SME, através do Departamento de Apoio Pedagógico, em 
consonância com a empresa EDUCATEC, visando aprofundar os 
conhecimentos de seus profissionais quanto ao uso da Lousa Digital, 
promoveu, entre os dias 09 e 13 de maio, a 2ª Capacitação Específica. 

Para otimizar a participação dos 
profissionais, os encontros foram 
realizados em polos estratégicos, em 
dois horários (manhã: 08h00 às 11h30 /  
tarde: 13h00 às 16h30), divididos por 
regiões: EM Belchior de Pontes-
Centro; EM Sempre Viva-Jardim 
Jacira; EM Profº Benedito Custódio de 
Miranda-Valo Velho; EM Profº Octacílio 
Martins-Jardim Paraíso e EM Prefeito 
Álvaro Rodrigues Pereira-Lagoa.
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Os Diretores da Rede Municipal também receberam formação para 
conhecimento e exploração de todos os recursos disponíveis 
nas lousas digitais.

Após uma breve introdução feita pelo 
Diretor do SEDAP, Ubirajara de 
Godoy Brancaglione, a Formação 
seguiu conduzida por Jackson Prado, 
Caíke Prado e Michael Ferreira, 
formadores técnicos da empresa 
EDUCATEC.

O encontro ocorreu no auditório José 
David, entre 08h00 e 12h00, e contou, 
ainda, com as presenças de Diretores 
de Departamento e Supervisores de 
Ensino.  
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“Foi muito difícil ficar sem trabalhar e não poder interagir com as 
crianças. Peguei a Covid e fiquei muito doente, mas, graças a Deus, venci!

Espero que tudo se normalize e essa doença fique para trás... E, daqui pra 
frente, só coisas boas!”
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RELATOS DE SUPERAÇÃO
“VIVI PARA CONTAR”

Sonia da Cruz De Aguiar 
ASE

EM Sempre Viva
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“Foi difícil, mas consigo ver o lado bom desse processo porque nós 
aprendemos a mexer com ferramentas novas, com a tecnologia, a gente 
conseguiu ver a Educação por um outro lado e ela não vai ser mais a 
mesma. 

Foi difícil se adaptar, as pessoas sofreram muito, infelizmente, mas, 
quanto ao pedagógico, a Educação deu um salto 
muito grande e eu fico muito feliz por isso.

Sobre  o  presente  e  o  futuro,  minhas 
expectativas são as melhores. Fiquei muito feliz 
com a chegada das Lousas Digitais, acho que é 
um sonho para o professor. É uma ferramenta 
que traz muitas novidades para as crianças, 
eles prestam mais atenção e têm mais 
vontade de estar na sala de aula. Favoreceu, 
também, a vida do professor que, num 
clique, consegue o que precisa e por isso 
as expectativas são as melhores!”
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RELATOS DE SUPERAÇÃO
“VIVI PARA CONTAR”

Monica dos Santos Ferreira Matos
OP

EM Sempre Viva
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“Sou professora desde os 17 anos e estou como Diretora designada 
desde 2015. Nunca tinha vivido nada igual e não foi fácil. Encontramos 
inúmeras dificuldades, porém, nunca desistimos. Quando chegou o 
momento de ir retornando, aos poucos, com 35% e depois com 50% dos 
alunos, primeiro nós trabalhamos com os professores e alunos, no 
sentido de acolher, para depois dar mais ênfase à parte pedagógica da 
escola e isso deu muito certo.

Neste ano de 2022, com o retorno  100% presencial, o trabalho seguiu 
nessa mesma direção e os resultados estão bem positivos. Sabemos que 
ainda não alcançamos o ideal, que temos que trabalhar muito, mas 
estamos no caminho certo!”
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RELATOS DE SUPERAÇÃO
“VIVI PARA CONTAR”

Solange Pituba de Camargo
Diretora

EM Sempre Viva
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“Eu gosto de Educação Física, Artes, Inglês e 
também gosto da minha professora. O nome 
dela é Jéssica!
Tenho muitos amigos... A Kiara, a Maria Vitória, 
a Kailane e... Yago, Fernandes e Bernardo!
Eu também gosto da Lousa Digital. A 
professora faz leituras nela e eu gosto dos 
desenhos e das coisas que a professora pede 
pra gente responder!”  
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CANTINHO DAS CRIANÇAS
“VIVI PARA CONTAR”

Alicia Barbosa Vieira

3º Ano F

EM Profº Benedito Custódio de Miranda
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“Na escola, o que eu mais gosto é a Educação 
Física, meus amigos, a “Lousa Holográfica” e... 
Comida! Adoro macarrão com carne moída!”

Erick Gabriel Lima da Silva

3º Ano E

EM Profº Benedito Custódio de Miranda



O Secretário de Educação, Márcio Carvalho, juntamente com 
o Assessor Especial do Gabinete, Raphael Marques, realizou 
HAEC online com os grupos escolares.  
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Na live, foram tratados os seguintes tópicos: 

· Reafirmação dos princípios 
d a  a d m i n i s t r a ç ã o  p ú b l i c a 
estampados no Ar t .  37 da 
Constituição Federal;

· Dissídio Salarial;

· Responsabilidade Fiscal;

· I m p a c t o  g e r a d o  p e l o 
reenquadramento salarial na 
folha de pagamento;

· Esclarecimentos concernentes à arrecadação do FUNDEB e 
como se dá a divisão dos valores em pagamentos de vencimentos dos 
profissionais e demais custos da Educação (70% e 30%);

· Censo Escolar;

· Excepcionalidades impostas no período de vigência da Lei 
Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020;

· Explicação da Portaria que estabeleceu o novo valor do Piso 
Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do 
Magistério Público da Educação Básica, fixando a sua base 
em R$ 3.845,34 (carga de 40 horas semanais).

· 
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· Chamada de  aprovados em concurso público (2020/2021): 

◦  PAEE - 04

◦  Cuidador - 31

◦  Supervisor de Ensino - 10

◦  P3 - 66

◦  P2 - 16

◦  Inspetor  de Alunos- 21

◦ Oficial de Escola - 1  

◦ Psicólogo - 1 

◦ P4 - Arte - 16

◦ P4 - EF - 16

◦ Motorista Transporte Escolar - 3 

• Plano de Carreira para os Profissionais de Educação. Finalização  
dos trabalhos da Comissão: 10 de junho de 2022 
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Ministrada pelo Professor William Pedro, da Fábrica de 
Criatividade, os Professores de Arte da Rede Municipal 
participaram de Formação na Unidade Temática “Teatro”.

O encontro aconteceu em dois períodos, de acordo com o 
horário de trabalho dos docentes.
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O Secretário de Educação, Márcio Carvalho, realizou mais 
uma live onde conversou diretamente com os profissionais de 
ensino da Rede, trazendo como tema o “TIL” (Teste de Idade 
da Leitura).

Trata-se de uma metodologia de desenvolvimento da 
fluência leitora a ser implementada em breve e com aplicação 
ao final de cada bimestre, totalizando 4 testes ao longo do 
ano.

Nessa fase inicial terá a participação dos alunos matriculados 
nas últimas séries do Ensino Fundamental. 

“Ter alunos lendo no ritmo certo, com precisão e prosódia, é o 
ápice do processo pedagógico, é o atestado de que fizemos 
bem a nossa lição de casa”, destacou o Secretário.

A live contou com as contribuições do Diretor do 
Departamento Pedagógico (SEDAP), Ubirajara de Godoy 
Brancaglione, e da Professora (P3) Ivana Nogueira dos 
Santos.
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A empresa responsável pelo novo módulo de protocolo, 
trâmite de documentação em substituição ao MPA, ofereceu 
treinamento no Auditório José David (Auditório da Prefeitura 
de Itapecerica da Serra), entre 08h00 e 12h00, para os 
Diretores de Escola sobre a operacionalização do Sistema 
Prescon. 
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A SME recebeu os monitores da MultFácil, empresa 
vencedora do processo licitatório para a oferta de reforço, 
através do Programa Aprendizagem para Todos.

Os profissionais receberam as boas vindas do Secretário de 
Educação, Márcio Carvalho, e a reunião seguiu com as 
orientações sobre o funcionamento da Rede Municipal,  
sendo apresentadas pelo Diretor do Departamento de Apoio 
Pedagógico (SEDAP). 

PROGRAMA APRENDIZAGEM 
PARA TODOS 
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A Equipe Técnica da Secretaria de Educação, acompanhada 
de engenheiros da Secretaria de Obras, vistoriou o 
andamento das melhorias para revitalização das Escolas 
Municipais Primavera da Serra e  Argemiro Ferreira 
Domingues.
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EM ARGEMIRO FERREIRA DOMINGUES



“Nós recepcionamos os servidores, fazemos um 
primeiro atendimento e os direcionamos, seja 

recebendo e encaminhando documentos ou 
mesmo indicando os setores adequados a 
cada necessidade.”
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POR DENTRO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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PROTOCOLO

Leriane do Carmo Cassiano

Chefe de Serviço

“É um trabalho muito importante porque 
recebemos as demandas dos servidores e 
damos o devido direcionamento a elas.”

Vivian Bacelar Sampaio

Chefe de Serviço
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O Prefeito Francisco Nakano e o 
Secretário de Educação,  Márcio 
Carvalho, vistoriaram a conclusão da 
reforma da EM Argemiro Ferreira 
Domingues, cuja  finalização está 
prevista para o início do mês de junho. 

Durante a visita, o Secretário apresentou ao Prefeito o 
andamento das obras na quadra da escola, e aproveitou a 
oportunidade para conversar com as crianças.

Ta m b é m  e s t i v e r a m  p r e s e n t e s  a  S e c r e t á r i a  d o 
Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho, Tiemi 
Nakano, os vereadores Val Santos, Nerisvaldo Soares e Tonho 
Paraíba, além de Diretores de Departamento da SME.
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O  P r e f e i t o  D r . 
Francisco Nakano 
recebeu alunos da EE 
Isabel A Redentora. 

No evento, o Prefeito 
a p r e s e n t o u  s e u s 
S e c r e t á r i o s  d e 
G o v e r n o ,  q u e 
explicaram como se 
dá o funcionamento 
de cada Secretaria, 
i n te ra g i u  co m  o s 
presentes e respondeu a diversas perguntas feitas pelos 
alunos.

“Esse evento é muito importante pra vocês verem como é 
complexo administrar uma Prefeitura. Na escola de vocês 
também tem aquela matéria que vocês não gostam, não é? 

Tenho 33 anos formado como 
médico e enalteço bem os 
professores e a importância 
de vocês, alunos, dentro da 
escola, porque vocês são o 
nosso futuro. Vocês são a 
nossa garantia que o nosso 
país vai ser melhor.

Muito obrigado pela presença 
de vocês e sejam sempre bem- 
vindos!” — disse o Prefeito.

Continua ...
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“Viemos aqui com o propósito de trazer os 
nossos alunos da Escola Estadual Isabel A 
Redentora, para conhecer um pouco do espaço 
municipal  e agora eles estão tendo a 
oportunidade de conhecer o papel do 
Executivo, cujo líder geral é o nosso Prefeito, 
Dr. Nakano, e vejo isso como muito importante, 
uma vez que a gente tira do papel, da teoria, e 
até mesmo da sala de aula, tendo a 
oportunidade de colocar em prática 
os conhecimentos e informações que 
t e m o s  o f e r e c i d o  a o s  n o s s o s 
j o v e n s . ” — D a n i e l  G o n ç a l v e s , 
Professor de História da Rede Estadual.

“É uma enorme satisfação 
poder recebê-los. Hoje vocês 
produziram algo inédito: 
conseguiram reunir toda a 
r e p r e s e n t a ç ã o  d o  P o d e r 
Executivo aqui, neste auditório, 
e isso é um grande feito de 
vocês ,  o  que  demonstra , 
também, o carinho desta 
administração, o carinho do 
Prefeito, que fez um apelo 
pessoal e muito caloroso para 
que todos nós, Secretários, déssemos essa atenção e 
reservássemos esse tempo pra acolher  todos vocês. Então, é 
um privilégio poder estar aqui e recebê-los na nossa casa e 
compartilhar um pouco do que tem sido essa vivência de um 
governo em seu segundo ano, com a Educação ocupando um 
lugar central.

Muito obrigado por essa oportunidade de poder conhecê-los!” 
— Márcio Carvalho, Secretário de Educação.   
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PREFEITO RECEBE ALUNOS DA 
EE ISABEL A REDENTORA
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A SME, em parceria com a 
Autarquia Municipal de Saúde, 
promoveu treinamento em 
p r i m e i r o s  s o c o r r o s  a o s 
professores  de Educação 
Física, no Auditório José David.

A parceria entre as secretarias 
tem o objetivo de garantir que 
os profissionais da Educação 
e s t e j a m  d e v i d a m e n t e 
capacitados para fornecer os 
p r i m e i r o s  s o c o r r o s  a o s 

estudantes.

Com emissão de Certificado de Participação, o treinamento foi 
ministrado pelo enfermeiro socorrista do SAMU Itapecerica da 
Serra, Everton Froes, que ensinou os protocolos sobre como 
r e c o n h e c e r,  d e s d e  u m  e n g a s g o  a t é  u m a  p a r a d a 
cardiorrespiratória, e o que fazer quando acontece uma parada 
cardíaca.

A Lei Lucas, nome dado à Lei 13.722, de 04 de outubro de 2018, 
que tornou obrigatória a capacitação em noções básicas 
de primeiros socorros de professores e funcionários de 
estabelecimentos de ensino 
públicos e privados de 
e d u c a ç ã o  b á s i c a  e  d e 
e s t a b e l e c i m e n t o s  d e 
recreação infantil.

38
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No mês de maio, os professores de Educação Física também 
participaram da Formação “BNCC e Planejamento por 
Competências e Habilidades.”

O encontro se deu no Auditório José David, em dois horários: 
08h30 às 11h30 e 13h00 às 16h00, e teve a ministração do Dr. 
Rodrigo Paiva (Pós-Doutor pela PUC / Universidade de 
Barcelona).

40

26

BOLETIM DA EDUCAÇÃO - mAIO/ 2022

MAIOFORMAÇÃO P4-EDUCAÇÃO FÍSICA 



O Departamento de Educação Especial 
atendeu a solicitação da Diretora 
Adriana Carvalho dos Santos, da EM 
Professor João de Carvalho, que, 
c o n s i d e r a n d o  o s  r e c o r r e n t e s 
questionamentos dos pais de sua 
comunidade escolar sobre o autismo, 
solicitou a este Departamento uma 
palestra com especialistas sobre o 
assunto.

A reunião com os pais ocorreu na 
manhã de terça-feira, 31/05/2022, 
sendo conduzida pela Psicóloga Maria 
Cristina Novaes Rosa ( Saúde Escolar), 
t ra ze n d o  i n fo r m a ç õ e s  s o b re  o 
Transtorno do Espectro Autista, bem 
como respondendo perguntas e 

desmistificando aspectos sobre o desenvolvimento e convívio 
social das crianças com autismo.

41

31
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“Reunião muito proveitosa, 
v i n d o  a o  e n c o n t r o  d a s 
n e c e s s i d a d e s  d a  e s c o l a . 
A g r a d e ç o  a  p r e s e n ç a  e 
participação das famílias, a 
disponibilidade da Psicóloga 
Maria Cristina e a parceria e apoio 
de sempre com o Departamento 
de Educação Especial na pessoa 
da Diretora Alessandra Castanha, sempre nos atendendo em 
todas as solicitações. Gratidão.” Afirmou a Diretora da Escola.
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Dia

 
 

Unidade

 

Descrição do serviço

 

Material aplicado

 

02

 

E.M. Argemiro 

 

Troca de lâmpadas de led .

 

25 lâmpadas de led 

 

02

 

E.M. Álvaro 

 

Retirada de madeiras com caminhão

 

destino lixão.

 
 

02

 

E.M. Adalgisa 

 

Banheiro de acessibilidade:

 

conserto do batente e da fechadura.

 
 

02

 

E.M. Edvard 

 

Verificação curto elétrico no poste dentro

 

da unidade escolar. 

 
 

02

 

E.M. Alecrim 

 

Fechamento de alguns buracos na 

 

parede.

 

01 lata de areia 

 

01 lata de cimento. 

 

02

 

E.M. Alecrim 

 

Troca de fechaduras nos banheiros 

 

dos meninos e meninas. 

 

02 fechaduras de embutir. 

 

02

 

E.M. Primavera

 

Revisão nas tomadas da secretaria 

 

01 canaleta sistema X

 

03

 

E.M. Bem-Te-Vi

 

Trocar uma fechadura 

 

01 fechadura.

 

03

 

E.M. Hans 

 

Fechamento de telha amianto no 

 

pátio frontal. 

 

01 telha amianto. 

 

03

 

E.M. Benedito

 
 

Custódio

 

Limpeza de calhas.

  

03

 

E.M. Argemiro 

 

Verificar fiação de 04 refletores no

 

pátio.Obs: 03 refletores

 

estão queimados. 

 

Troca de 05 refletor de 200 watts. 

 

03

 

E.M. Argemiro 

 

Instalação de 01 ventilador na sala da

 

orientação.

 

Conserto de 01 ventilador na sala dos professores.

 

03

 

E.M. Anacá 

 

Falta de energia no bloco B da 

 

unidade.

 
 

 

04

 

E.M. Benedito 

 

Custódio 

 

Transporte /entrega de 01 metro de 

 

areia

 
 

 

 

200 blocos de ‘’15’’

 

03 lata de pedra 

 

15 blocos de ‘’10’’

 

02 sacos de cimento. 

 

04

 

E.M. Izaltina 

 

Verificar porta de entrada está 

 

dando choque

 
 

04

 

E.M. José Pereira 

 

Verificar tomada do bebedouro.

 

01 caixa conduite ¾ com tomada 2P+T

 

02 tampas para ralo 100m.

 

04

 

E.M Uirapuru

 

Instalação de refletores. 

 

02 refletores.

 

04

 

E.M. José Pereira 

 

Troca de lâmpadas nos banheiros

 

infantis feminino e masculino do páreo.

 

02 lâmpadas de led 12W E-27

 

04

 

E.M. José Pereira 

 

Verificar disjuntores que estão 

 

desarmando. 

 
 

05

 

E.M. Antonio Manoel

 

Troca de lâmpadas de led 

 

06 lâmpadas de led. 

 

05

 

E.M. Antonio Manoel

 

Manutenção nas tomadas da unidade

 

a maioria não está funcionando.

 

02 tomadas.

 

05

 

E.M. Antonio Manoel 

 

Instalação de 02 tomadas na sala dos 

 

professores.

 

02 canaletas sistema X 

 

02 caixa sistema X com parafusos e buchas.

 

05

 

E.M. Jesus Maria 

 

Fixação de quadro de aviso, cortina 

 

com varão e tela na secretaria.

 
 

05

 

E.M. Ondina

 

Instalar cabeamento para internet da 

 

sala dos professores para o pátio, 

 

entre os corredores.

 

60 metros de cabo

 

01 tomada sistema X 

 

01 caixa sistema X 

 

05

 

E.M. Argemiro 

 

Abertura da tampa da fossa para

 

esgotamento.

 
 

06

 

E.M. Francisco de 

 

Abreu

 

Verificar chuveiros que não 

 

estão aquecendo. 

 

01 Chuveiro completo.

 

06

 

E.M. Ricardo Corsini

 

Verificar problema de falta d’água. 

  

06

 

Alimentação Escolar 

 

Manutenção no piso externo próximo ao 
estoque, cimentar os buracos onde 

 

passa os carrinhos de transporte.

 

 

06

 

E.M. Adalgisa 

 

Troca de uma lateral do batente do

  

 

 

banheiro de acessibilidade.

 

06

 

E.M. Benedito 

 

Custódio 

 

Reconstrução de canaleta em 

 

alvenaria.

 
 

06

 

E.M. Brinco de 

 

Princesa 

 

Instalação de campainha no portão de 
entrada.

 

50 metros de fio 2,5 

 

01 pulsador 

 

01 campainha cigarra e 01 caixa 2X2

 

06

 

E.M. Brinco de 

 

Princesa

 

Instalação de ventiladores.

 

02 canaletas 40 metros 2,5 

 

09

 

E.M. Arara 

 

Transporte/ Retirada do entulho do 

 

muro atingido pelo carro. Destino lixão.

 
 

09

 

E.M. Arara 

 

Transporte /entrega de 210 blocos 

 

de 10 com caminhão.

 
 

09

 

E.M. Hortênsia 

 

Mudar o telefone para a sala nova 

 

da direção.

 

60 metros de fio de telefone 

 

01 tomada RJ11 

 

09

 

E.M. Izaltina 

 

Manutenção no cabo da internet.

 

02 canaleta

 

10

 

E.M. Adalgisa 

 

Manutenção na caída da 

 

calha do telhado, interligado com

 

o cano de esgoto.

 

1,5 de cano para esgoto 100m 

 

02 cotovelo para esgoto 100m X 90° 

 

01 lata de cimento.

 

10

 

E.M. Sofia 

 

Transporte/ empréstimo de 50 

 

cadeiras e 12 mesas.

 
 

10

 

E.M. Acácia 

 

Instalação de cabeamento para 

 

internet.

 

50 metros de cabo de rede 

 

01 caixinha sistema X 

 

02 canaletas. 

 

10

 

E.M. Álvaro 

 

Instalar cabo de rede , entre a sala 

 

de aula e sala de informática. 

 

02 canaleta 

 

02 tomadas sistema X 

 

10 metros de fio 2,5 

 

10

 

E.M. Arara 

 

Transporte/ entrega de 01 metro de 

 

areia 

 

06 latas de pedra

 

05 sacos de cimento

 

03 colunas prontas com 03 metros.

 

 

10

 

E.M. Araucária 

 

Neutralizar uma válvula de descarga 

 

03 tampão caps para esgoto 40mm.

 

 

 

que está vazando, e o banheiro foi

 

desativado.

 

11

 

E.M. Edvard 

 

Transporte/empréstimo e montagem

 

de 04 
tablados

 
 

11

 

E.M. Cardeal 

 

Verificar alto consumo de água.

 

Período 12/02/22 

 

até 15/03/22 leitura da conta valor

 

1.229

 

 

11

 

E.M. Azaléia 

 

Instalação de cabeamento para 

 

roteador de internet 

 

100 metros de cabo de rede , 

 

03 caixinha sistema X 20 metros de cabo de fio 21/2 

 

11

 

E.M. Scalamandré 

 

Verificar vazamento no cavalete de 

 

água. (empresa Ideal)

 

20 cano marrom ¾ 

 

01 torneira para jardim ¾ 

 

01 cotovelo azul ¾ X ½ 

 

01 adaptador marrom ¾ 

 

11

 

E.M. Arara

 

Transporte/entrega de 03 sacos de

 

cimento. 

 
 

11

 

E.M. Ondina 

 

Troca de sifão da pia da cozinha 

 

02 sifões flexíveis. 

 

11

 

E.M. Cardeal

 

Desentupir caixas de inspeção da 

 

rede de esgoto da cozinha.

 
 

11

 

E.M. Edvard 

 

Transporte/empréstimo de 120 

 

cadeiras plásticas. 

 
 

 

11

 

E.M. Anice Chaddad 

 

Verificar

 

esgoto da casa do caseiro 

 

caixa de inspeção entupida.

 
 

    

12

 

E.M. Canário 

 

Solicitação de 02 portas de banheiro

 

02 porta de 60X170

 

12

 

E.M. Uirapuru

 

Vazamento de água no pátio.

   

13

 

E.M. Azaléia 

 

Entrega de 04 latas de tinta esmalte

 

Branca. 

 
 

13

 

E.M. Azaleia 

 

Troca de lâmpadas.

 

6 lâmpadas de led T 18 com 02

 

soquetes de louça E-27. 

 

13

 

E.M. Edvard

 

Transporte/entrega de 50 cadeiras 

  

 

 

plásticas. 

 

13

 

E.M. Sofia 

 

Transporte/retirada de 50 cadeiras 

 

plásticas e 12 mesas. 

 
 

13

 

E.M. Jesus Maria 

 

Instalação de telefone e tomada na

 

sala da direção , mudar telefone de 

 

local na secretaria e verificar tomada

 

na cozinha.

 

50 metros de fio de telefone e 03 tomadas de 

 

telefone sistema X completa 

 

05 tomada sistema X completa  10 AP 40 metros de 

 

fio 2,5 

 

20 parafuso com bucha S 8

 

13

 

E.M. Jesus Maria 

 

Troca de lâmpadas e verificar para

 

substituir.

 
 

13

 

E.M. Guilhermina 

 

Instalar 03 luminárias na entrada 

 

da escola, 02 tomadas na sala dos 

 

professores e 01 refletor com sensor de 
presença que está quebrado. 

 

01 refletor de led 200

 

01 fotocélula

 

13

 

E.M. Arco-

 

Íris Centro

 

Transporte/entrega de 02 folhas 

 

de porta lisa.

 
 

13

 

E.M. Arara/Valdir 

 

Transporte/entrega de ½ metro de 

 

areia 03 sacos de cimento.

 
 

13

 

E.M. Arara/Valdir 

 

Retirada/transporte de 80 blocos 

 

‘’10’’ não utilizados no muro.

 
 

13

 

E.M. Hans

 

Esgotamento de fossas 

 

02 conserto de caixa d' água que 

 

está com vazamento foi desativada.

 

01 barra de cano marrom ¾ 

 

01 flange marrom ¾ 

 

01 caps marrom 1’’

 

01 torneira tipo boia ¾ 

 

16

 

E.M. Sofia 

 

Troca de lâmpadas do refeitório 

 

02 lâmpadas de led T8

 

16

 

E.M. Uirapuru 

 

Troca de lâmpadas nas salas de aula.

 

08 lâmpadas de led.

 

16

 

E.M. Álvaro 

 

Desentupir ralo da cozinha e caixa

 

de inspeção.

 
 

16

 

E.M. Hortênsia 

 

Verificar ralo entupido no banheiro

 

masculino. 

 

02 sifões 

 

16

 

E.M. Arco-Íris 

 

Troca de 03 refletores na parede 

 

03 refletores 

 

 

 

Centro 

 

externa. 

 

01 relê fotocélula 

 

16

 

E.M. Arara 

 

Transporte/entrega ½  metro de areia

 

02 sacos de cimento. 

 
 

16

 

E.M. Edvard 

 

Transporte/retirada de 04 tablados

 

170 cadeiras plásticas. 

 
 

17

 

E.M. Jasmim

 

Verificar vazamento na descarga do

 

banheiro feminino.

 

01 retentor para válvula hydra max .

 

17

 

E.M. Arara/Valdir 

 

Transporte/retirada de entulho 

 

destino lixão.

 
 

17

 

E.M. Antonio do 

 

Amaral

 

Transporte/retirada de entulho da 

 

calçada. Destino lixão.

 
 

18

 

E.M. Scalamandré

 

Troca de 16 lâmpadas. 

  

Foram instaladas 18 lâmpadas de led. 

 

18

 

Merenda Escolar 

 

Troca de telhas , as mesmas estão

 

no local.

 
 

18

 

E.M. Canário 

 

Instalação de 04 ventiladores na 

 

sala de artes. 

 
 

18

 

E.M. Antonio do 

 

Amaral 

 

Refazer a calçada de frente do prédio 

 

e trocar a tampa da caixa de inspeção

 

da rede de esgoto. 

 

02 sacos de cimento 

 

06 carrinhos de areia 

 

04 carrinhos de pedra 

 

06 pedaços de ferro ⅜ X 1,30 

 

01 tampa de concreto 70 X 70 

 

19

 

E.M. Myrian 

 

Colar a cuba da pia da cozinha.

 

( a cuba descolou totalmente)

 
 

19

 

E.M. Tico-Tico 

 

Troca de 06 lâmpadas incandescentes

 

E-27

 
 
 

19

 

E.M. Irany Vanete 

 

Verificar entupimento de esgoto

 

01 bucha de redução PVC para esgoto 

 

150

 

X Mm 100mm

 

03 metros de cano PVC esgoto 150 mm

 

02 cotovelos PVC branco para esgoto 150mm X 90°

 

01 caixa de PVC para esgoto 100mm

 

02 sacos de cimento

 

10 latas de areia 

 

 

 

10 tijolos 

 

19

 

E.M. Amaranta 

 

Desentupir o banheiro da sala da 

 

diretora. 

 
 

19

 

E.M. Canário 

 

Solicitar instalação de 06 tomadas. 

 

Sendo 03 na sala da infinity e 03 na 

 

sala dos professores.

 

02 tomadas sistema X .

 

04 canaletas sistema X. 

 

19

 

E.M. Arco-Íris 

 

Transporte/entrada de 50 lâmpadas

 

tubulares. 

 
 

19

 

E.M. Tico-Tico 

 

Troca de 01 torneira na cozinha. 

 

01 torneira para jardim ¾ 

 

19

 

E.M. Irany Vanete

 

Transporte/retirada de entulho 

 

destino lixão.

 
 

19

 

E.M. Alecrim 

 

Transporte/retirada de árvore cortada.

  

19

 

E.M. Adalgisa 

 

Verificar porta de vidro

 

Constatado a necessidade de contratar vidraceiro

 

19

 

E.M. Sofia 

 

Banheiro entupido. 

  

19

 

E.M. Primavera 

 

Vazamento na caixa de água. 

  

19

 

E.M. Andorinha 

 

Instalação expansão de tomada para 

 

ligar utensílios domésticos

 

01 tomada 

 

2mm de fio 2,5 

 

19

 

E.M. Anna Maria 

 

Troca de 05 lâmpadas de led

 

E-27

  

20

 

E.M. Arco-Íris Centro

 

Entrega de 01 rolo de fita isolante. 

  

20

 

E.M. Corujinha 

 

Transporte/retirada de árvore cortada

 

destino lixão. 

 
 

20

 

E.M. Azaléia 

 

Abrir a porta da sala de material 

 

pedagógico. 

 

01 fechadura de embutir 

 

01 maçaneta 

 

20

 

E.M. Jesus Maria 

 

Troca de 01 fechadura no banheiro de 

 

acessibilidade e instalação de 08 portas 

 

nas divisórias do banheiro infantil 

 

(a escola tem as portas).

 

 

01 trinco e 01 fechadura. 

 

20

 

E.M. Elias Daher 

 

Troca de lâmpadas e conserto de 

 

tomadas 

 

25 lâmpadas de led T8

 

02 tomadas de embutir 

 

23

 

E.M. Ipê 

 

Troca de  fechaduras 

 

02 fechaduras. 

 

23

 

E.M. Beija-Flor 

 

Troca de interruptor na sala da diretora. 

 

04 lâmpadas de led e interruptor simples. 

 

23

 

E.M. Alecrim

 

Troca de 01 vaso sanitário e revisão em

 

01 bacia sanitária adulta 

 

 

 

todos os vasos.

 

Refazer o encanamento do esgoto do

 

bebedouro de alvenaria.

 

01 assento para bacia sanitária adulta

 

02 parafusos para vaso sanitário bucha S-12

 

01 bolsa preta 

 

02 luvas branca PVC esgoto 50mm 

 

01 TEE PVC branca 50mm

 

02 cotovelo PVC esgoto 40mm 

 

01 cotovelo PVC branco 50mm 

 

01 lata de cimento 

 

02 latas de areia 

 

08 tijolinhos recozido. 

 

23

 

E.M. Araucária 

 

Troca de tubo de ligação do vaso 

 

sanitário do banheiro dos alunos 

 

(sifão do vaso).

 

 

23

 

E.M. José Pereira de 

 

Borba 

 

Verificar vazamento na caixa de água. 

  

23

 

E.M. Azaleia 

 

Entrega de 03 tinta esmalte Branco 3,6L

  

23

 

E.M. Arco Íris Jandaia

 

Transporte/Entrega de tintas.

 

01 látex branco 18L

 

01 esmalte branco 3,6 ml.

 

23

 

E.M. Lenice 

 

Troca de lâmpadas 

 

25 lâmpadas

 

led T18

 

23

 
 

E.M. Sabiá 

 

Troca de lâmpadas.

 

06 lâmpadas de led 

 

23

 

E.M. Quero-Quero

 

Vazamento em 04 vasos sanitários.

 

obs: tubo de ligação. 

 

04 tubo de ligação

 

02 sifão. 

 

24

 

E.M. Amaranta

 

Instalar um trinco em uma porta no 

 

banheiro e conserto de um banco que 

 

soltou o parafuso. 

 

 

24

 

E.M. Andorinha 

 

Mudar os cabideiros instalados na

 

parede do local, devido as lousas digitais. 

 
 

24

 

E.M. Álvaro 

 

Verificar parte elétrica do portão 

 

automático 

 

02 disjuntor de 16 AP

 

24

 

E.M. João Casemiro 

 

Transporte/ retirada de coqueiros 

 

cortados pela defesa civil.

 
 

 

 

24

 

E.M. Alecrim 

 

Verificar vazamento no bebedouro.

  

24

 

E.M. José Pereira 

 

Instalação de 02 ventiladores

 

Foi feita a instalação de 02 ventiladores 

 

20 metros de fio 

 

02 tomadas. 

 

24

 

E.M. Jesus Maria 

 

Desentupir o vaso sanitário .

 

Vedação no tampão do banheiro 

 

adaptado. 

 

Trocou um plugue. 

 

25

 

E.M. Cardeal 

 

Colar fita dupla face antiderrapante

 

na rampa interna da escola.

 
 

25

 

E.M. Amaranta 

 

Verificar problemas no telefone.

  

25

 

E.M. Alecrim 

 

Troca de sifão do bebedouro de 

 

alvenaria do pátio. 

 

01 sifão extensivo.

 

25

 

E.M. João Casemiro 

 

Troca de sifão do tanque.

 

01 sifão extensivo foi trocado da cozinha.

 

25

 

E.M. Juvelina 1

 

Troca de telhas no prédio. 

 

07 telhas francesa.

 

25

 

E.M. Juvelina 1

 

Lacramento da tampa da caixa de agua 

 
 

 

25

 

E.M. João Casemiro

 

Troca de lâmpadas. 

  
   

 
 

26

 

E.M. João Casemiro

 

Instalação de 04 ventiladores.

 

03 em sala de aula e 01 na secretaria

 

05

 

canaletas sistema X

 

12 parafusos

 

20 metros de fio 10

 

26

 

Alimentação Escolar

 

Troca de fechadura.

 

01 fechadura

 

26

 

E.M. Anacá

 

Telefone mudo.

  

26

 

E.M. Quero-Quero

 

Desentupir os ralos

 

02 metros de cano PVC para esgoto 100

 

01 cotovelo PVC 100 X 90°

 

02 cotovelos PVC para esgoto 50mm 90°

 

01 redução 100mm X 75mm

 

01 redução 75mm X 50mm 

 

02 metros de cano PVC para

 

esgoto 50mm 

 

01 luva de PVC para esgoto 100mm

 

 

 

03 latas de areia 

 

01 lata de cimento. 

 

26

 

E.M. Juvelina 

 

Verificar a bomba da caixa de água 

 

a mesma soltou da mangueira. 

 
 

27

 

E.M Orquídea 

 

Troca de lâmpadas. 

 

15 lâmpadas de led 

 

27

 

E.M. Araucária 

 

Mictório entupido.

  

27

 

E.M. Quero-Quero

 

Troca de sifão na pia de cozinha. 

  

27

 

E.M. Cardeal 

 

Instalação de uma tomada 

 

01 ralo e meio de fio 2,5mm

 

10 bucha S8 com parafuso 

 

03 tomadas sistema X 10 AP completa. 

 

27

 

E.M. Jasmim 

 

Verificar Vazamento no banheiro.

  

27

 

E.M. Francisco 

 

de Abreu 

 

Trocar 01 sifão no banheiro.

 

Fazer vedação na parte de baixo do

 

vaso sanitário. 

 

 

27

 

E.M. Cardeal 

 

Vaso sanitário vazando por baixo.

  

30

 

E.M. Jesus Maria 

 

Verificar fios expostos na sala onde 

 

foram colocados os forros.  

 
 

30

 

E.M. José dos Reis

 

Verificar salas sem energia.

  

30

 

E.M. Pintassilgo 

 

Transporte/retirada de 170 cadeiras 

 

plásticas usadas pela paróquia no 

 

ginásio. 

 

 

30

 

E.M. Luiza Motoyoshi

 

Troca de lâmpadas.

 

34 lâmpadas de led. 

 

30

 

E.M. Argemiro

 

Roçagem parcial da entrada da quadra .

  

30

 

E.M. Argemiro

 

Retirada/transporte de entulho parcial

 

destino lixão-potuvera.

 
 

30

 

E.M. Valdir Batista 

 

Verificar sala de aula sem energia. 

  

30

 

E.M. Jasmim

 

Colocação de azulejos no banheiro das

 

meninas. 
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