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Descrição da Solicitação – Secretaria da Educação  

 

RA Araçatuba 

 Melhoria na qualidade da Merenda Escolar e implantação de sistemas de 
fiscalização 

 Aumento de repasse para Merenda Escolar – Lavínia 

 Aumento no valor de custeio de Transporte Escolar – Lavínia 

 Melhoria de infraestrutura (rede elétrica / hidráulica e pintura) nas escolas da 
região 

 Construção de escolas e creches – Andradina 

 

RA Barretos 

 

 Expansão de unidades escolares em Olímpia, Guaíra e Barretos 
 Implantação de Escola de Tempo Integral em Guaíra 
 Implantação de escola de ensino médio no Bairro Morada Verde – Olímpia 
 Aprimoramento dos sistemas educacionais - fundamental e médio – UNIFEA - 

Barretos 
 Reajuste salarial para professores - Barretos 

 

RA Bauru 

 Aumento de salário e valorização dos profissionais da educação 

 Reforma de unidades escolares 

 Acolher o professor aposentado ao sistema de benefícios da categoria – 
APAMPESP 

 Cumprimentos da data-base, reajuste salarial extensivo ao professor 
aposentado – APAMPESP 

 Ampliação do Programa Via Rápida para pintura das escolas estaduais (parceria 
SAP e SEE) 
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RA/RM Campinas 

 Expansão das vagas do Programa Creche-Escola - Nova Odessa 

 Manutenção e correção dos recursos orçamentários destinados à educação – 
Nova Odessa 

 Cumprimento do piso salarial nacional para professores do Estado 

 Expansão do número de professores nas escolas – Americana 

 Ampliação de vagas nas escolas de educação infantil (CEI Emília; CEI Marques 
de Rabicó ; CEI Pequeno Príncipe ; CEI Visconde de Sabugosa  e CEI Pedrinho )  
Vinhedo 

 Cobertura da quadra da CEI Mágico de Oz e CEI Pequeno Príncipe – Vinhedo 

 Dotar as escolas estaduais de sistemas de placas fotovoltaicas – Indaiatuba 

 Construção de Escola Estadual no Bairro Residencial Campo Bonito - Indaiatuba 
 

RA Central 

 Aquisição de veículo, tipo ônibus, para transporte de alunos – Dobrada 

 Reformas das escolas CEMEI José Jorge, Creche José Jorge e EMEF “Profa. 
Marguerita B.S. Bertonha” – Dobrada 

 Construção de novas salas nas creches de Tabatinga 

 Reforma da Escola Helena Borsetti (São Lourenço do Turvo) – Matão 

 Ampliação e reforma da Creche Centro Social Izidoro Groggia (Jardim Pereira) – 
Matão 

 Ampliação da Escola Antonio Carlos Manzini (Nova Cidade) – Matão 

 Aquisição de sistema de monitoramento e vigilância (câmeras e alarmes) para 
atendimento a 26 unidades escolares – Matão 

 Aquisição de van escolar para transporte de alunos que cursam graduação em 
cidades vizinhas – Dourado 

 Aquisição de mobiliário escolar - Dourado 

 Recursos para obras no CEC (Centro de Educação Complementar) - Matão  

 Aquisição de 02 veículos, tipo van, para transporte de alunos – Cândido 
Rodrigues 

 Expansão do Programa Creche – Escola – São Carlos e Araraquara 

 Aumento de recursos visando a melhoria da qualidade da alimentação – 
Merenda Escolar 

 Instituir diálogo entre FDE X municípios visando o equacionamento de questões 
ligadas a Merenda Escolar 

 Instituir matéria de educação e convívio social dentro da grade curricular 

 Aquisição de 96 computadores destinados a 21 creches municipais – Matão 
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RA Franca 

 Construção de Escola Estadual – Patrocínio Paulista 

 Expansão e melhoria do transporte estudantil universitário – Franca e região 

 Construção de Escola Estadual de Ensino Fundamental em terreno já doado 
pelo Estado – Cristais Paulista 
 

RA Itapeva 

 Melhoria na infraestrutura das escolas da região 

RA Marília 

 Valorização dos professores / aumento salarial – Regional 

 Maior participação do Estado no transporte e na Merenda Escolar 

RA Presidente Prudente 

 Instalação de creches e transporte escolar – Piquerobi 

 Melhorias do sistema de transporte escolar – Anhumas 

 Transporte escolar – auxilio (inclusão) para pagamento de motoristas - Álvares 
Machado 

 

RA Registro 

 Reforma urgente e construção de quadra na Escola Rio Vermelho – Barra do 
Turvo 

 Melhoria da qualidade do ensino e revisão do modelo de progressão 
continuada 

 Reforma e conservação de prédios escolares 

 

RA/RM Ribeirão Preto 

 Inclusão de psicólogos e assistentes sociais como apoio a atividades 
educacionais nas escolas – Pitangueiras 

 Construção de Escola Estadual no Bairro Jardim Nova Esperança - Morada do 
Sol – Serrana 

  Implantação de creche – Serrana 

 Expansão do programa de acessibilidades nas escolas 
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 Reforma e adequações em unidades escolares visando a obtenção de laudo de 
vistoria do Corpo de Bombeiros 

 

RA de São José do Rio Preto 

 Correção nas tabelas de repasses para custeio de merenda e transporte escolar 
– Votuporanga 

 Reforma na Escola Estadual Marilene de Lourdes Lisboa Singli – Guarani 
d´Oeste 

 Construção de Creche – Escola no município de Estrela d´Oeste 

 Convênio Secretaria da Educação X municípios limitado a 20% de participação 
desses 

 

RM Baixada Santista 

 Criação de programa de Saúde Preventiva em ação conjunta com a Secretaria 
da Saúde 

RM São Paulo 

 Criação da matéria “Educação Ambiental” no currículo escolar 

 Reformas de escolas municipais (diversas) – Cajamar 

 Ampliação no atendimento do primeiro ciclo da educação básica e novas 
escolas - Consórcio Intermunicipal do Grande ABC 

 Compartilhamento do atendimento do transporte de educação especial 

 

RA/RM Sorocaba 

 Término da construção e acabamento da Escola de Ensino Médio - Boituva 

 Implantação de unidade de Creche-Escola e de Escola de Ensino Fundamental – 

Pardinho 

 Renovação da Frota de Transporte Escolar – Cerqueira César 

 Construção de Escolas 6ª a 9ª Série / médio / fundamental – Bairro Tatetu – 

Alambari 

 Reforma das Escolas Augusto Rei e Dr. Manoel José Chaves – São Manoel 

 Construção de Creche – Escola – Areiópolis 
 Construção de escola de Ensino Fundamental – Araçariguama 
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 Reforma da escola Estadual de ensino médio Prof. Humberto Victorazzo – 

Araçariguama 
 Construção de creche – Boituva 
 Construção de escola – Boituva 
 Construção de Creche-Escola nos Bairros Jardim Paulistano e Campo Largo – 

Salto de Pirapora 
 Investimentos na educação de primeira infância 
 Construção de Creche-Escola / equipamentos e materiais – Pilar do Sul 
 Aperfeiçoamento no processo de recrutamento de professores 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Recuperação de escolas estaduais  

 Estabilidade do professor da Categoria “O” 

 Reajuste e piso salarial para profissionais da educação 

 Construção de escola de ensino médio para atendimento da população dos 
Bairros Frei Galvão, Coqueiro, Jardim São José, Santa Inês e Altos de Santana – 
São José dos Campos 

 Contratação de professores concursados para rede de ensino 

AU Jundiaí 

 Reforma de escolas estaduais – Jundiaí 

 Construção da nova sede da Diretoria de Ensino - Jundiaí 

 Politica salarial e capacitação de professores 

 Melhoria na qualidade do ensino médio – Jundiaí 

 Criação/acervo e funcionários para Bibliotecas Escolares 

 Capacitação e inserção tecnológica para professores 

 Ampliação do atendimento para crianças especiais  

 Instituir o Programa “Nova Educação”- Parlamento Jovem – Câmara Municipal 
de Jundiaí 

 Reforma de escolas estaduais – Jundiaí 

 Construção da nova sede da Diretoria de Ensino – Jundiaí 

AU Piracicaba 

 Construção de banheiros para cadeirantes e acessibilidade - Escola Jetro Vaz de 
Toledo / Escola João Ometo / Escola Cesarino Borba –– Piracicaba 

 Construção de Escolas de Tempo Integral 

 Regularização dos alvarás das escolas junto ao Corpo de Bombeiros 


