
RA Descrição da Solicitação - Educação 

Araçatuba Implantação de programas voltados à Educação Especial direcionados ao 

mercado de trabalho. 

Construção de Creches – Araçatuba 

Construção de Escolas de Ensino Médio – Bairros Etemp e Águas Claras - 

Araçatuba. 

Construção de Escolas de Educação Básica – Regional 

Instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos nas escolas do Estado. 

São José do Rio 

Preto 

Melhoria no aporte de recursos para alimentação e transporte escolar – 

Regional 

Central Melhoria dos serviços de atendimento à saúde, educação e segurança – 

valorização profissional 

Franca Expansão do Núcleo de Coordenadores Pedagógicos para a Escola Estadual 

Mário Délida  

Barretos Construção de escolas nos bairros de Luis Spina e Nova Barretos - Barretos 

 Adequação e construção de prédios visando o funcionamento de tempo 

integral 

 Construção de escolas de Ensino Fundamental II - Guaíra 

 Construção de escola no bairro Morada Verde - Olímpia 

Ribeirão Preto Expansão e melhorias na acessibilidade nas escolas da região 

    

Vale do Paraíba 

e Litoral Norte 

Reforma de escolas – São José dos Campos 

 Construção de novas escolas (ensino Médio e Fundamental) nos bairros: 

Altos de Santana (região norte); Putim/São Judas Tadeu (região sudeste) ; 

Bosque dos Ipês (região sul); Parque Nova Esperança/ Jardim Paineiras 

(região leste) e Pinheiro dos Palmares (região sudeste) 



 Implantação de escolas de ensino médio e fundamental no Distrito de 

Eugênio de Melo e no bairro Capão Grosso – São José dos Campos 

 Implantação de creche escola no Residencial Galo Branco – São José dos 

Campos 

 Reforma da Escola Estadual Dr. Pedro Mascarenhas, Distrito Eugenio de 

Melo  

Baixada 

Santista 

Comercialização dos produtos do processamento alimentar de pescados 

para rede pública de ensino – Merenda escolar - Itanhaém 

 Reforma/construção de escolas – Praia Grande e Litoral Sul 

Registro Implantação de programa de educação diferenciada para as comunidades 

quilombolas  – conforme determina a legislação 

 Escola Aberta – utilização de equipamentos educacionais nos finais de 

semana 

 Aquisição de ônibus e micro ônibus com plataforma para atendimento a 

alunos especiais – Eldorado 

 Construção de escola para atender comunidade quilombola e alunos 

especiais – Eldorado 

 Aquisição de veículo, tipo van, para atendimento as escolas e núcleos 

quilombolas – Eldorado 

 Aquisição de caminhão baú refrigerado para transporte e distribuição de 

merenda escolar – Eldorado 

Sorocaba Ampliação do Programa de Educação de Tempo integral – Sorocaba 

 Restauro do prédio do Grupo Escolar Paulo Tomaz da Silva – Itatinga 

 Construção de creches no Jardim Toledo e Jardim Clarice – Votorantim 

 Construção de creche escola no Bairro Maristela – Pardinho 

 Construção de creche (convênio PAEM) no Jardim São José – São Roque 

 Recursos para manutenção das escolas Horácio Manley Lane, Professor 

Germano Negrini e Professo Epaminondas de Oliveira – São Roque 

 Aquisição de micro ônibus para transporte escolar – São Roque 



RA Descrição da Solicitação - Educação 

RA/ RM 

Campinas 

Construção da Creche Santa Lucia – Campo Limpo Paulista 

 Construção de escola no bairro Mocoquinha – Mococa 

 Construção de creche – Cosmópolis 

 Construção de creche escola – Santo Antônio do Jardim 

 Aquisição de frota para transporte escolar – Pedra Bela 

 Aquisição de equipamentos para implantação de salas de informática nas 

escolas municipais – Pedra Bela 

 Aquisição de brinquedos pedagógicos para instalação de parques nas 

escolas de educação infantil – Pedra Bela 

AU Jundiaí Construção da creche Santa Lucia – FDE 12.01.966 

AU Piracicaba Expansão do número de unidades das escolas de Tempo Integral – Regional 

 Melhoria da qualidade de ensino nas unidades educacionais instaladas ao 

redor das escolas de Tempo Integral 

 Revitalização do Programa Verde – estudos técnicos para alunos da rede 

pública – Piracicaba e região 

 Implantação de classes de ensino infantil nas escolas de Tempo Integral – 

Piracicaba e região 

RM São Paulo sem demandas para essa área 

RA Descrição da Solicitação - Educação 

Presidente 

Prudente 

Obediência da jornada de trabalho e piso salarial dos professores 

 Equiparação salarial da carreira do magistério com as demais carreiras de 

nível superior do Estado 

 Cumprimento do Plano Estadual de Educação 

 Rejeição da proposta de reorganização escolar por parte do Sindicato da 



Categoria 

 Reabertura de escola (em processo de municipalização) – Teodoro Sampaio 

Marília sem demandas para essa área 

Bauru Reajuste salarial dos servidores da educação 

 Descentralização de compras, em comércio local, de material escolar para a 

rede de ensino 

 Expansão dos serviços de educação básica regional 

 Manutenção dos prédios escolares 

 Ampliação do número de escolas de Ensino Integral – Regional Bauru 

Itapeva sem demandas para essa área 

 


