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Educação em Alta
Cidade ganha duas novas escolas, uma no Polvilho 
e outra no Jardim Maria Luiza, além de uma 
unidade totalmente reformada no Ponunduva.
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Comunidade participa de encerramento nas escolas Educação      Comunidade
As escolas municipais fi zeram bonito e encerra-

ram a Semana do Meio Ambiente convidando a 
comunidade para prestigiar os trabalhos desen-

volvidos por alunos e professores sobre a preservação 
do Meio Ambiente. Este ano o formato da Semana foi 
modifi cado: ao invés de realizar um evento fi nal cen-
tralizado no Ginásio de Esportes do Polvilho, as escolas 
realizaram mostras locais com a participação da comu-
nidade no dia 06 de junho. Além das diversas palestras 
promovidas durante a Semana, cada uma das 28 es-
colas municipais participou ainda de mostras de fi lmes 
ambientais e do tradicional plantio do Araçá, árvore 
símbolo da cidade.  

Os produtos fi nais dos projetos apresentados 
nas escolas foram 
diversifi cados e 
trouxeram para a 
comunidade des-
de exposições de 
objetos confeccio-
nados com mate-
rial reciclado até 
apresentações tea-
trais e musicais. Na 
Emef Antônio Car-
los, em Jordanésia, 
alunos mostraram 
todas as etapas da 
reciclagem do pa-
pel durante a mos-
tra, que contou 
ainda com drama-

Fotos: Rodrigo Shimizu

Dia da Paz
Para celebrar o dia da Cultura e da Paz, criado pela lei municipal 

nº 1.093 de 1º de outubro de 2003, a Diretoria de Cultura promoverá 
uma Feira Cultural temática no Polvilho com apresentações culturais e 
exposições que celebrem a paz. O evento contará também com o has-
teamento da bandeira da paz juntamente com a comunidade.

Feira do Folclore
Com apresentações típicas da cultura local de Cajamar como a do 

tradicional grupo de Folia de Reis, o distrito do Polvilho recebe mais uma 
vez a Feira do Folclore no próximo dia 10 de agosto.

AGENDA CULTURAL

Feira da Cultura e da Paz
Data: 25 de julho de 2008

Local: Praça da Bíblia – Polvilho
Horário: 17 às 23 horas

Informações: 4447-4019

SERVIÇO

Feira do Folclore
Data: 10 de agosto de 2008

Local: Praça da Bíblia – Polvilho
Horário: 10 às 17 horas

Informações: 4447-4019

SERVIÇO

tizações sobre 
o desmatamen-
to no Brasil. Na 
Emef Antônio 
Pinto, também 
em Jordanésia, 
a diretora Ercí-
lia Leme Cou-
to conduziu as 
apresentações 
culturais dos 
alunos como 
raps com letras 
de preservação, 
apresentações 
teatrais e um jo-
gral (grupo que 
declama textos 
literários em 
coro). Por fi m, os pequenos da Emei Dirce Eufrásio 
Brasil, localizado no Polvilho, participaram juntamen-
te com seus pais do plantio do Araçá. Como peque-
nas pás e rastelos nas mãos as crianças deixaram a sua 
marca para um futuro mais verde e com a esperança 
de um ambiente melhor para as próximas gerações.

Revista do Meio Ambiente
O trabalho realizado pelas escolas poderá ser con-

ferido na Revista da Semana do Meio Ambiente 2008, 
que mostrará como a Educação Ambiental está sendo 
desenvolvida em cada unidade da rede. Aguarde!

Pais e alunos participam juntos do 
plantio do Araçá na Emei

Comunidade prestigia mostra na Emef São 
Benedito
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Cidade ganha novas escolas
REDE AMPLIADA

No intervalo de apenas uma semana a admi-
nistração municipal entregou para a co-
munidade cajamarense duas novas escolas 

e uma unidade totalmente reformada. A primeira 
entrega aconteceu no dia 20 de junho no bairro 
do Ponunduva. A Emef Arnaldo Correa da Silveira 
foi totalmente reformada e ganhou além da sala de 
informática e biblioteca, uma quadra poliesportiva 
novinha com direito a vestiário e iluminação.

No dia seguinte, a comunidade do Polvilho rece-
beu a mais nova unidade de Educação Infantil da ci-
dade, a Emei Vinicius Couto Silva. A unidade possui 

Fotos: André Skamorauskas

Quadra reformada e nova sala de informática na Emef Arnaldo Correa da Silveira

Fachada da nova Emei com panorama do playground no andar superior

Escola receberá alunos da Emef Lucy e da EE Walter Ribas

EE JARDIM

MARIA LUIZA

640 VAGAS 
DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 
(1ª A 8ª SÉRIE)
A ESCOLA SERÁ 
TODA APARELHADA 
PELA SECRETARIA 
DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO.

EMEF ARNALDO CORREA 
DA SILVEIRA (REFORMADA)
180 VAGAS

QUADRA POLIESPORTIVA 
COM VESTIÁRIOS; SALA 
DE INFORMÁTICA; 
BIBLIOTECA; SALA DOS 
PROFESSORES;COZINHA;  
ZELADORIA; NOVAS SALAS 
DE AULA; ESTOQUE; 
LAVANDERIA; BANHEIROS 
REFORMADOS.

12 salas de aula e berçários com capacidade para 
atender 150 alunos no período integral (crianças de 
1 a 3 anos) e mais 250 no parcial (crianças de 4 a 6 
anos). “Essa escola vai ajudar a reduzir a fi la para a 
demanda de creche na cidade”, explicou a diretora 
de Educação Lúcia Maria de Carvalho.

Por fi m, no dia 1º de julho, o governador do Es-
tado de São Paulo, José Serra, inaugurou a EE Maria 
Luiza que receberá os alunos de 1ª a 4ª série da Emef 
Lucy Apparecida Bertoncini no período matutino e 
parte dos alunos de 5ª a 8ª da Emef Antônio Pinto 
(segmento Walter Ribas) no período vespertino.

EMEI VINICIUS

COUTO DA SILVA

150 VAGAS PERÍODO 
INTEGRAL (CRECHE)

250 VAGAS PERÍODO 
PARCIAL (PRÉ-ESCOLA)

BERÇÁRIOS; DOIS 
PLAYGROUNDS;  

LACTÁRIO; FRALDÁRIO; 
BRINQUEDOTECA.

Fotos: Benê Rocha

Fotos: Luiz Ricardo



Esforço e reconhecimento

É com grande entusiasmo que a ad-
ministração municipal recebe pela 
primeira vez o Prêmio Prefeito 

Amigo da Criança, concedido pela Fun-
dação Abrinq para as gestões que prio-
rizaram as crianças e adolescentes em 
suas políticas públicas na gestão 2005-
2008. De um total de 2.263 municípios 
analisados, apenas 189 receberam o 
diploma.

Na área de Educação a meta estabe-
lecida pelo Programa é ampliar a aten-
ção às crianças de 1 a 6 anos e garan-
tir o acesso de crianças de 7 a 14 anos 
na escola assegurando que todos con-
cluam o Ensino Fundamental. Cajamar 
tem feito sua parte para alcançar essas 
metas.O investimento na área de Edu-
cação Infantil (crianças de 1 a 6 anos) 
promoveu a construção de quatro no-
vas escolas em um intervalo de apenas 
quatro anos, o que aumentou em oito 
vezes o atendimento das crianças de 1 
a 4 anos, de 129 vagas em 2002, para 
836 em 2008. Sabemos que a deman-
da da comunidade ainda não foi total-
mente atendida, mas o município vem 
investindo muito para ampliar esse 
atendimento com qualidade e com a 
contratação de profi ssionais concur-
sados para atenderem as crianças. No 
Ensino Fundamental a demanda de alu-
nos está totalmente atendida, sendo 
que nos últimos anos a administração 
construiu novos prédios como os da 
Emef Antônio Carlos e da Emef Panamá 
para melhor atender os alunos, além de 
investir em melhorias estruturais, como 
a criação de salas de informática. Além 
do prêmio, o trabalho da cidade tam-
bém foi avaliado pelo próprio Ministé-
rio da Educação, que mostrou a partir 
do Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (IDEB) o avanço da rede 
em relação a 2005.

Esses índices e reconhecimentos for-
talecem nosso trabalho para continuar-
mos apostando na melhoria do atendi-
mento às crianças e adolescentes que 
todos os dias são recebidos pelas esco-
las públicas municipais. Boa leitura,

Lúcia Maria de Carvalho
Diretora de Educação
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Cajamar recebe selo Prefeito 
Amigo da Criança

O amplo investimento em Educação e o atendimento 
prioritário da criança nas áreas de Saúde e Proteção 
Social concederam ao município de Cajamar o título 

de Prefeito Amigo da Criança, entregue no dia 26 de junho 
durante cerimônia ofi cial no Congresso Nacional, em Brasí-
lia. Do conjunto dos 2.263 municípios que se compromete-
ram com o Programa Prefeito Amigo da Criança a priorizar as 
crianças e adolescentes em suas políticas públicas na gestão 
2005-2008, 139 municípios foram reconhecidos com certifi -
cado da Fundação Abrinq.

Para reconhecer o compromisso fi rmado pelos municípios 
e o esforço para melhorar as condições de vida de suas crian-

Ações desenvolvidas pelo município
Luiz Ricardo

 Criou condições para a implementação do Orçamento 
Criança incluindo ações no Plano Plurianual;

 Cumpriu as metas de melhoria das condições de vida 
das crianças e dos adolescentes, nos eixos: “Promoven-
do vidas saudáveis”, “Educação de Qualidade” e “Pro-
teção contra maus tratos, exploração e violência”;

 Fortalecimento do Conselho e do Fundo de Direitos da 
Criança e do Adolescente;

 Criação de uma comissão local de avaliação e acom-
panhamento da gestão municipal, com coordenação 
do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), participação dos demais conselhos existentes 

Articulação dos Conselhos Municipais contribuiu para o 
recebimento do título

Rodrigo Shimizu

Ampliação do atendimento na Educação Infantil contribuiu para que 
Cajamar fosse reconhecida

O PROGRAMA

O Programa Prefeito Amigo da Criança, criado em 
1996 pela Fundação Abrinq, tem como objetivo principal 
comprometer e apoiar as gestões municipais na implan-
tação e implementação de políticas públicas que promo-
vam a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Em sua terceira versão, acompanhando o mandato 
municipal 2005-2008, o Programa Prefeito Amigo da 
Criança convoca os municípios a se mobilizarem para 
avançar no cumprimento das Metas do Milênio, fortale-
cendo o compromisso que o Brasil assumiu em maio de 
2002, na Sessão Especial pela Criança da Organização 
das Nações Unidas (ONU), resultando no documento 
“Um mundo para a Criança”.

O Prefeito Amigo da Criança tem a parceria da Funda-
ção David e Lucile Packard e apoio do Fundo das Nações 
Unidas pela Infância (Unicef). A Fundação Abrinq foi cria-
da em 1990, ano de promulgação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente e é reconhecida mundialmente pela de-
fesa das questões relacionadas aos direitos da infância e 
da adolescência.

Saiba mais: Fundação Abrinq (www.abrinq.org.br) 

A rede municipal de Educação de Cajamar conseguiu melhorar o seu desempenho no Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica (IDEB) e alcançou a meta estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC) para o ano de 
2009. Em 2005, o município obteve a nota 4,4 nos anos iniciais do Ensino Fundamental e, dois anos depois, o 

índice teve uma melhoria de 0,4 pontos, chegando a 4,8. A meta é que até 2021 a Educação da cidade tire nota 6,5. 
Como o processo de municipalização de 5ª a 8ª série é recente, não foi possível comparar a nota dos anos fi nais do 
Ensino Fundamental. Consulte a nota do município e das escolas que participaram da Prova Brasil em 2007 a partir 
do site http://ideb.inep.gov.br/Site/.

O IDEB foi criado pelo Inep em 2007 e reúne num só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qua-
lidade da educação: fl uxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. O indicador é calculado a partir dos dados 
sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – para as 
unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios.

ças e adolescentes, a Fundação Abrinq criou o Selo, 
concedido em duas etapas, a partir do retorno e ava-
liação dos Mapas 2005-2006 e 2007-2008. A análise 
dos dados, bem como a elaboração de parecer técni-
co para avaliação de desempenho dos municípios nos 
eixos de saúde, educação e proteção social, fi caram a 
cargo de especialistas dessas áreas.

Dos 2.263 municípios que aderiram ao Programa, 
no início da gestão, 1.155 (51,03%) devolveram o 
Mapa I, referente ao período 2005-2006. Destes, 931 
(46,32%) foram reconhecidos com a primeira etapa 
do Selo Prefeito Amigo da Criança e passaram a in-
tegrar a rede. O Mapa II, referente ao período 2007-
2008, foi preenchido por 535 (57,46%) municípios. 
Destes, 139 receberam o diploma de Prefeito Amigo 
da Criança.

e organismos representativos do município (organizações 
da sociedade civil, empresários, representantes do Mi-
nistério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública);

 Fortalecimento dos Conselhos Tutelares como órgãos 
responsáveis pela fi scalização da aplicação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente;

 Incentivo a ampliação da relação entre o Executivo 
Municipal, o Ministério Público, o Poder Judiciário e as 
organizações sociais;

 Integração entre os órgãos municipais na prioridade à 
infância e à adolescência por meio de implementação 
de ações intersetoriais.

AVALIAÇÃO

Cajamar alcança meta de 2009 no IDEB

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar

IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para rede Municipal - CAJAMAR 

Ensino Fundamental

Anos Iniciais (1a a 4a)

Anos Finais (5a a 8a)

IDEB Observado

20072005

4,84,4

3,6-

20092007

4,84,5

3,8-

20132011

5,55,2

4,54,1

20172015

6,05,8

5,14,9

20212019

6,56,3

5,65,4

Metas Projetadas
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A cidade ganhou em junho mais uma opção de 
formação profi ssional para jovens e adultos. 
A partir de um convênio entre a Prefeitura de 

Cajamar e a Secretaria de Desenvolvimento do Estado 
de São Paulo a partir do Centro Paulo Souza, o muni-
cípio recebe a sua primeira Escola Técnica sediada no 
atual prédio da Emef Lucy Apparecida Bertoncini.

As aulas terão início no dia 29 de julho, com a 
abertura de duas turmas do curso Técnico em Admi-
nistração e uma de Técnico em Logística. Ao todo se-
rão oferecidas 120 vagas, sendo 80 de Administração 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Cajamar recebe Escola Técnica
nos períodos vespertino e noturno e 40 de Logística 
no período noturno.

O processo seletivo para o preenchimento das va-
gas será realizado no dia 6 de julho, das 9 às 12h30 
na Emef Antônio Carlos. A prova é constituída por 50 
questões de múltipla escolha sendo dez de português, 
dez de matemática, seis de história, seis de geografi a, 
seis de física, seis de química e seis de biologia. Os 
resultados serão divulgados no site da Diretoria Muni-
cipal de Educação (www.cajamar.sp.gov.br/educacao) 
a partir do dia 12 de julho.

GESTÃO DEMOCRÁTICA

Conselho Municipal realiza eleições

O Conselho Municipal de Educação (CME) 
realizará em agosto as eleições para a ges-
tão 2008-2009. Podem se candidatar pais, 

professores e gestores vinculados a rede municipal. 
Os interessados devem preencher uma fi cha de ins-
crição disponível em todas as 28 escolas municipais 
e entregá-la na secretaria da unidade de 7 a 11 de 
julho. A relação ofi cial dos candidatos será divulga-
da após o recesso escolar, no dia 28 de julho. 

A eleição acontecerá no dia 8 de agosto em todas 
as unidades municipais. “A intenção é facilitar a vota-
ção da comunidade escolar e ampliar a participação 
na eleição”, comentou Damaris Oliveira Santos, atual 
presidente do CME.

O Conselho
O CME é composto por representantes de pais, 

funcionários, professores e diretores ligados a rede 
municipal de Educação, além de representantes da 
Câmara Municipal, escolas particulares e dos órgãos 
municipais e estaduais de Educação. O Conselho é 
formado ao todo por oito conselheiros titulares e 
mais os suplentes, que também podem participar 
das reuniões. Os conselheiros se reúnem uma vez 

Conselheiros da Diretoria Municipal de Educação em reunião

Rodrigo Shimizu

Preenchimento do Censo Escolar 
O CME é responsável pelo acompanhamento geral 

da política educaçional implantada no município. O 
Conselho acompanha, por exemplo, o preenchimento 
do Censo Escolar, cadastro geral do número de alunos, 
ano a ano, por série, segmento, etc. Essa é uma tarefa 
muito importante, pois a precisão no registro destes 
números é que garante que o município receba o re-
passe de recursos do Governo Federal previsto por lei.
Demanda de vagas

Os conselheiros verifi cam o crescimento da de-
manda por vagas nas diversas modalidades (Educação 

Infantil - integral e parcial - Ensino Fundamental e EJA) 
e nas diferentes regiões da cidade.
Outras atribuições

Acompanha a execução do Plano Municipal de 
Educação; Encaminha pedido de abertura de estabe-
lecimentos particulares de Ed. Infantil; Acompanha, 
sugere e propõe construções, reformas e adequações 
nos prédios escolares, compra de equipamentos, mate-
rial escolar, material pedagógico, plano de carreira, etc; 
Acompanha e fi scaliza os gastos da Educação no que se 
refere ao montante relativo à arrecadação de impostos 
municipais (25%).

O QUE FAZ O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO?

por mês, em geral na primeira sexta-feira de cada 
mês, das 8h30 às 10h30, na Diretoria Municipal de 
Educação.

Eleições do Conselho Municipal de Educação
Período de Inscrição: 07 a 11 de julho
Divulgação dos candidatos: 28 de julho
Eleições: 08 de agosto (nas escolas municipais)
Período do mandato: um ano (não remunerado)

SERVIÇO


