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32 projetores de Data Show  R$   76.160,00
32 telões 180 X 180 cms          R$     6.560,00
29 fi lmadoras Digitais JVC R$   20.735,00
TOTAL R

EXPEDIENTE:
R : Diretoria Municipal de Educação de Cajamar - educajamar@gmail.com 
A : Natura Cosméticos T : 12.000 exemplares D : Pais de 
alunos da Rede Pública Municipal R E : Luiz Ricardo da Silva MTB 
23.442/SP e Rodrigo Shimizu MTB 46718/SP I : André Skamorauskas, 
Benê Rocha, Luiz Ricardo e Rodrigo Shimizu P : Indaia Emília 
Comunicação & Design Gráfi co A : Reunião da APM na Emei Emerson 
(Rodrigo Shimizu)  I : Pancrom

REALIZAÇÃO: APOIO:

Comunidade, presente!
Pais, professores e gestores participam 
de formação para ampliar as ações da 

comunidade no cotidiano da escola pública. 
Parceria entre Prefeitura, Natura e Unicamp

é a responsável pelo projeto. 
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Escolas recebem 
novos equipamentos 
multimídia para 
melhorar a qualidade 
da Educação

Prefeitura entrega 
mais seis novas 
escolas até o final 
do ano. São mais de 
1.300 vagas

Divisão de Alimentação 
Escolar oferece 
palestras sobre 
alimentação saudável 
para a comunidade
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Até o fi nal do ano a Prefeitura de Cajamar entregará mais seis novas escolas para melhor atender os alunos 
já matriculados na rede municipal e ainda criar novas vagas para a demanda da comunidade. As obras têm 
como objetivo aumentar o atendimento dos alunos planejado pelo Plano Municipal de Educação, que pre-

vê a universalização do atendimento na pré-escola e o atendimento de 50% da demanda de creche até 2010.
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Gestoras recebem câmeras fi lmadoras

Rede recebe equipamentos multimídia

Cidade ganhará mais seis novas escolas em 2008

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

A Escola Profi ssionalizante Básica, vinculada à Diretoria de Educação, é 
uma boa opção na qualifi cação de mão-de-obra em Informática Básica, 
Noções de Elétrica Residencial e Comandos Elétricos para jovens e adul-

tos da cidade. Os cursos oferecidos têm duração, em média, de 2 a 4 meses e 
são todos gratuitos e exclusivos para os moradores de Cajamar.

Os interessados devem comparecer munidos de cópia do RG, conta de água 
ou luz e uma foto 3X4 para que possam efetuar a matrícula. “No momento exis-
tem vagas disponíveis somente para Elétrica Residencial no período da tarde, 
os demais cursos terão novas turmas em breve, mas estão com lista de espera”, 
explica Jésus Almeida, coordenador pedagógico da escola.

Escola profissionalizante oferece cursos de qualificação

Curso Elétrica Residencial tem vagas 
disponíveis no período da tarde

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DAE promove palestras sobre alimentação saudável

A nutricionista Jeanice conversa com a comunidade da Emei Dirce

No início de abril, todas as 29 escolas de Edu-
cação Infantil e Ensino Fundamental rece-
beram um projetor multimídia com telão e

uma fi lmadora digital.  A entrega ofi cial aconteceu 
na sede da Diretoria de Educação, no Bairro Santa 
Teresinha, em Jordanésia A Escola Profi ssionalizante 
Básica recebeu projetor e telão.

Segundo a diretora da pasta, Lúcia Maria de 
Carvalho, o investimento nos dois casos é da ordem 
de quase R$ 104 mil. A compra ocorreu por meio 

de concorrência 
pública, sistema 
pregão, e rendeu 
uma considerável 
economia aos co-
fres púbicos. “O 
preço de merca-
do das fi lmadoras 
é de R$ 1.700,00, 
mas conseguimos 

chegar R$ 700,00 por unidade”, comentou Lúcia, 
acrescentando: “com os novos equipamentos as esco-
las vão dinamizar os trabalhos internos, como as reu-
niões de HTPC, de pais e também como instrumento 
de lazer para os alunos, com a projeção de fi lmes”.

O prefeito Messias Cândido da Silva lembrou que os 
novos equipamentos podem ser utilizados com uma ou-
tra grande conquista das escolas: os aparelhos amplifi ca-
dores de som. “Dentro das nossas possibilidades econô-
micas e do nosso planejamento, mais a visão da Lúcia 
(diretora), batalhamos para melhorar cada vez mais o 
ensino público de Cajamar a partir do investimento em 
novas tecnologias para a escola pública”, fi nalizou.  

* Considerando as novas escolas que serão entregues até o fi nal do ano

Orientar e incentivar a comunidade para ofere-
cer uma alimentação saudável às crianças no 
ambiente familiar. Esta é a proposta da equi-

pe Divisão de Alimentação Escolar (DAE) da prefeitura 
de Cajamar durante as palestras realizadas nas escolas 
municipais da rede. O encontro pode ser realizado em 
qualquer escola desde que seja agendada com antece-
dência pela direção da unidade. 

Durante a formação com os pais, são oferecidas di-
cas sobre uma boa alimentação. “Os participantes são 
incentivados a dar continuidade às ações realizadas nas 
creches, evitando os doces, as mamadeiras, as gulosei-
mas e os salgadinhos em substituição as refeições em 
casa”, explica Jeanice de Azevedo Aguiar, nutricionista 
responsável pela DAE.

Durante a palestra Jeanice fornece dicas sobre a ali-
mentação para as mães das crianças da Educação In-
fantil, principalmente as da creche, que estão passan-
do da amamentação para a alimentação. Também são 
informadas as características do cardápio preparado e 
servido nas unidades de Educação Infantil da rede mu-
nicipal e sobre os cuidados especiais em relação aos 
alunos com diabetes, hipertensão e outros casos que 
necessitem de uma alimentação diferenciada.

Escola Profi ssionalizante Básica
Endereço: Rua Alfredo del Vigna, 158, Jordanésia - Telefone: 4447-1233

Cursos
I : Manhã (9h às 11 h) e Tarde (14h às 17h)
E R : Tarde (14h às 17h) e Noite (14h às 22h)

E : Somente à noite na unidade Senai de Santana de Parnaíba

SERVIÇO

SERVIÇO

Alimentação Saudável na Infância
P : Jeanice de Azevedo Aguiar 
(nutricionista da DAE)
A : A direção da escola deve 
agendar a palestra diretamente com a equipe de 
Alimentação Escolar na Prefeitura.

E EI DA VILA RANIPAVI
(local da antiga Emef 
República do Panamá)
Educação Infantil
Vagas: 150 no período 
integral (creche) e 250 no 
parcial (pré-escola)   

E E LA O AZ L
Ensino Fundamental 
(1ª a 4ª série)
Vagas: 140

EE OLINA VERDE
Ensino Fundamental 

e Médio
Vagas: 700

E EI ARDI ARIA L IZA
Educação Infantil

Vagas: 124 no período 
integral (creche) e 150 no 

parcial (pré-escola)

E E R A OLINAS
(substituirá a Emef 
Paraíso)
Ensino Fundamental
(1ª a 8ª série)
Vagas: 640

E EI DA R A ARES EIRA
Educação Infantil
Vagas: 116 no período integral (creche)

Rodrigo Shimizu
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Educação: investimento 
a longo prazo

T rabalhar todos os dias para me-
lhorar a educação pública ofe-
recida para o cidadão. Esta tem 

sido a minha prática como prefeito de 
Cajamar e esta é a lembrança que gos-
taria de deixar para as novas gerações 
que hoje estão sendo beneficiadas pela 
escola pública de melhor qualidade 
que lutamos para construir dia após dia 
nesta gestão.

Os pais que hoje têm seus filhos ma-
triculados nas escolas municipais sabem 
que muitas coisas mudaram nos últimos 
anos quando falamos em Educação. São 
professores melhor qualificados, mais 
tempo de aula, transporte, alimentação 
e material de qualidade para todos. No 
entanto, sabemos também que o desa-
fio de melhorar os índices de aprendiza-
gem dos alunos ainda não está resolvido 
e que será preciso o trabalho contínuo 
de muitas pessoas para alcançarmos a 
qualidade que sonhamos para a escola 
de nossos filhos.

Para vencer este desafio temos in-
vestido pesado, adquirindo novas tec-
nologias para a escola que podem me-
lhorar o ensino dos alunos, o horário 
de estudo dos educadores e ainda con-
tribuir para a aproximação da comuni-
dade. Esta última, aliás, uma parceira 
tão importante que participará de uma 
formação exclusiva planejada por pes-
quisadores da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), a partir das 
demandas e dos indicadores coletados 
e acompanhados da avaliação externa 
concluída em 2005, também patro-
cinada pela Natura, empresa parceira 
que tem contribuído para inovarmos o 
ensino da cidade.

Por fim, gostaria de lembrar que 
estamos garantindo a ampliação do 
atendimento previsto pelo nosso Plano 
Municipal de Educação elaborado há 
cinco anos. Em 2008 serão entregues 
seis novas escolas para melhor atender 
a comunidade escolar, além da refor-
ma e ampliação de outras unidades da 
rede. Continuaremos trabalhando para 
melhorar o ensino público, investin-
do nos profissionais da Educação, em 
mais atenção para os alunos e na par-
ceria com a comunidade. Boa leitura,

Messias Cândido da Silva
Prefeito de Cajamar
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Formação promove participação 
da comunidade na escola

O que fazer pa-
ra melhorar 
a qualida-

de da educação pú-
blica? Como posso 
participar mais da 
vida escolar de meu 
filho? O que é preci-
so para construir uma 
escola de qualidade? 
Essas são algumas das 
perguntas que preo-
cupam pais e profis-
sionais da Educação 
atualmente. Para esclarecer essas dúvidas e ampliar a abertura da 
escola para a comunidade, a Prefeitura de Cajamar em parceria 
com o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP) da Unicamp 
e o patrocínio da Natura Cosméticos iniciará este mês a proposta 
Participação dos Pais na Escola: Desenvolvendo Projetos. A iniciati-
va tem como objetivo promover os canais de participação dos vá-
rios agentes responsáveis pela educação em Cajamar, assim como 
ampliar a presença dos pais na vida escolar dos seus filhos.

A ação é pioneira na cidade e terá como público-alvo os pro-
fissionais da educação, pais das escolas municipais e da comuni-
dade e representantes das Associações de Pais e Mestres (APM) e 
dos Conselhos de Escola de todas as unidades da rede municipal. 
O início do curso está previsto para o dia 17 de maio na Emei 
Vera de Almeida Santos.

O
A formação é constituída por sete encontros presenciais 

de quatro horas que serão realizados aos sábados e mais sete 
encontros de quatro horas à distância com apoio do Teleduc 
(ambiente virtual criado pela Unicamp). Os participantes te-
rão ainda 24 horas de orientação de projetos, totalizando 80 
horas de formação. No final, os que freqüentarem todas as 
atividades do curso serão certificados pela Unicamp e pela 
Prefeitura de Cajamar.

O curso será dividido em três eixos temáticos: Escola e Co-
munidade; Família, Infância e Escola: entre o cuidar e o educar 
e Participação e Cidadania. Ao todo serão formadas quatro tur-
mas com 40 participantes. Cada uma das 29 unidades da rede 
municipal enviará dois pais e dois professores do Conselho de 
Escola e da APM e mais o diretor da unidade. “A idéia é capaci-
tar as pessoas que já participam da escola para criar estratégias 
de atuação da comunidade como um todo”, destacou José Ro-
berto Rus Peres, coordenador do projeto e do NEPP.

Ao final da formação, espera-se que os grupos apresentem 
um projeto de trabalho a ser desenvolvido em cada escola no 
ano de 2009. “A proposta é que os participantes desenvolvam 
ações concretas de participação como, por exemplo, o desen-
volvimento de rodas de leitura com os pais de alunos”, explicou 
Lúcia Maria de Carvalho, diretora de Educação.

A proposta Participação dos Pais na Escola: Desenvol-
vendo Projetos tem como objetivo promover o envolvi-
mento de pais, professores e gestores para ampliar a par-
ticipação na escola pública. Conheças algumas iniciativas 
que já vem sendo desenvolvidas e que apontam para a 
construção de uma gestão mais democrática na Educa-
ção.  

E E ARIA EL E
V

Desde o mês de fevereiro, 13 mães-voluntárias re-
vezam-se no controle de entrada e saída de livros da 
biblioteca da Emef Maria Elce Bertelle, em Jordanésia. A 
primeira ação do grupo foi organizar e arrumar os livros 
e o espaço para receber alunos e também a comunida-
de externa. Uma ação simples que tem feito a diferença 
para os usuários da biblioteca escolar.

“Eu quero participar mais da vida escolar do meu fi-
lho e do que é importante para o desenvolvimento dele e 
claro, colaborar com a escola”, explica Izilda César Ro-
mano. Para sua companheira, Josilda Lopes de Mello 
Delfina, o objetivo é conhecer novos horizontes. “Para 
mim é gratificante poder ajudar e reservo um tempo da 
gente para isto. Como gosto de crianças e livros este é o 
espaço ideal. Também vai funcionar como uma terapia. 
E meu filho fica contente quando me vê na escola”.

A diretora da unidade Lenenira Maria dos Santos, 
acompanhada da assistente-pedagógica, Márcia Regina 
Ferreira, pediu para que as voluntárias levassem a idéia 
para outros pais e mães. “Além de valorizar a escola e a 

Formação fortalecerá as APMs e Conselhos de Escola

aprendizagem a iniciativa promove o intercâmbio com 
a comunidade. Assim, as mães têm uma visão da escola 
do lado de dentro e quem está fora sempre tem algo a 
acrescentar ou a contribuir. Queremos colocar o acervo 
da nossa biblioteca a disposição da comunidade”, reve-
lou a diretora Nanda, como é mais conhecida.

E EI E ERSON
P

Pai de três 
filhos matricu-
lados na rede 
municipal de 
ensino, Bene-
dito Donizeti 
da Silva deci-
diu arregaçar 
as mangas e 
botar a mão 
na massa para 
ajudar a es-
cola pública. 
Desde o início 
do ano, Donizeti tem convidado os pais da Emei Emer-
son Cruz Machado e da Emef Antônio Carlos Carvalho 
para participarem do Projeto Pai Amigo da Escola, de 
sua autoria. O objetivo da proposta é envolver os pais 
na vida escolar de seus filhos. “Pretendemos que os 
momentos livres que as pessoas dispõem possam ser 
dedicados para o relacionamento entre pais e filhos 
dentro da escola a partir de práticas recreativas e ou-
tros serviços voluntários que ajudem a escola a atender 
a comunidade”, explicou.

A primeira etapa do projeto já está sendo desenvolvi-
da pelo pai que busca a adesão de outros pais na porta 
de cada escola e em breve convocará uma reunião para 
apresentar a proposta para a comunidade. “A escola está 
aberta para iniciativas de formação para os pais para que 
eles valorizem cada vez mais o acompanhamento da 
educação de seus filhos”, comentou Aparecida Ramalho 
Leite, diretora da escola. Para o pai e a diretora, a forma-
ção da Unicamp oferecerá subsídios para concretização 
do projeto ainda este ano.

Programa de inclusão 
digital alcança 210 alunos

O Programa Nossa Língua Digital, promovido 
pelo grupo Klick Educação em parceria com 
a Prefeitura de Cajamar e o patrocínio da Na-

tura Cosméticos, teve início em abril com ampla par-
ticipação de alunos de 5ª a 8ª série e da Educação de 
Jovens e Adultos da rede municipal. Ao todo são 210 
estudantes envolvidos com a proposta que tem como 
objetivo melhorar as habilidades de leitura e escrita a 
partir da Internet e do uso do computador.

“A proposta é uma grande oportunidade que com 
certeza ajudará os jovens a vencerem na vida e no mer-
cado de trabalho. Este é um programa muito importan-
te custeado pela Natura que é uma de nossas grandes 
parceiras na cidade. Esperamos que todos se dediquem 
bastante e fiquem firmes nas aulas que vão até julho”, 
destacou o prefeito Messias Cândido da Silva duran-
te abertura do curso na Emeief Professora Odir Gar-
cia Araújo. As atividades acontecem todos os sábados 
em mais quatro escolas: Emef República do Panamá, 
Emef Veneranda de Freitas Pinto, Emef Jardim São Luis 
e Emef Maria Elce. Os participantes foram selecionados 
pelo grupo Klick a partir das fichas de inscrição preen-
chidas nas escolas municipais de 5ª e 8ª série. Foram 
criadas ainda duas turmas de EJA nas Emefs Maria Elce 
e Odir Garcia.

INCLUSÃO DIGITAL

A

O curso será acompanhado por Rosângela Delage, 
coordenadora pedagógica do programa. “O Nossa Lín-
gua Digital combina a Internet com o estudo da Língua 
Portuguesa. Os alunos aprendem a escrever artigos para 
um jornal e uma revista on-line onde poderão aprimo-
rar sua escrita e oralidade. Tudo isso é feito através do 
computador, uma ferramenta muito utilizada, mas que 
nem todos têm acesso. A proposta de inclusão digital, 
abraçada pelo município de Cajamar, em parceria com 
a Natura é realmente um grande investimento no futu-
ro desses jovens”, comentou Rosângela.

As aulas vão até o dia 26 de julho e ao final do cur-
so os participantes terão criado uma revista digital que 
será publicada na Internet. Os alunos com presença 
de 75% receberão um certificado do grupo Klick e da 
Prefeitura.

Alunos da Emeief Odir Garcia participam de aula inaugural com o prefeito
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Cida e Donizete: gestão e comunidade unidas

Rodrigo Shim
izu

Parcerias e Experiências

Rodrigo Shimizu

Mães ajudam na reorganização da biblioteca na Emef Maria Elce
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Uma gin-
cana para 
incentivar 

a economia de 
água nas escolas e 
na casa de todos 
os alunos de Caja-
mar é a principal 
proposta apre-
sentada no dia 
18 de março para 
comemorar o Dia 
Mundial da Água, 
celebrado no dia 
22 de março. 

Reunidos na sala VIP de Jordanésia, 64 representantes 
de 18 escolas públicas e particulares da cidade partici-
param do ciclo de palestras que teve como temática a 
racionalização do uso da água nas escolas.

As escolas serão as responsáveis pelo acompanha-
mento da economia dos alunos e funcionáros. Mar-

cel Souza, arquiteto e urbanista da Diretoria de Meio 
Ambiente explicou como funcionará a competição. “A 
idéia é que cada aluno traga sua conta de água para a 
sala de aula e registre em um papel pardo o gasto em 
reais por mês e a quantidade de água consumida em 
metros cúbicos (mil litros). Professores e alunos juntos 
farão o monitoramento desses gastos mensalmente”. 
A escola, por sua vez, acompanhará a partir de uma 
planilha os alunos e as classes que mais economizaram 
no mês. As estratégias de economia dos campeões se-
rão divulgadas a partir de cartazes e nos murais da 
unidade. Os funcionários e professores também serão 
envolvidos e todas as unidades escolares iniciarão uma 
campanha de conscientização dos alunos tendo em 
vista a economia da conta de água do mês na escola e 
em suas residências.  Acompanhe o desenvolvimento 
desta proposta junto a sua escola!

Escolas participam de gincana para economia de água

Campanha de economia de Água nas escolas
http://eventosambientais-cajamar.blogspot.com

Gincana promoverá uso racional da água

Rodrigo Shimizu

A formação está dividida em três eixos temáticos dedicados 
a responder a questão: quem ensina?

E
A partir do entendimento que os participantes têm de esco-
la, levá-los a compreender que a relação que se estabelece 
entre a escola e a sociedade se fortalece e se torna produti-
va, através da participação da comunidade e da família.

I E : E
Reconhecer a evolução histórica da família e da infância; 
Reconhecer o papel da família e da escola como responsá-

veis pelo cuidado e pela educação de crianças e adolescen-
tes; Refletir sobre os principais aspectos que proporcionam 
desenvolvimento à infância. 

P
A educação de qualidade está fortemente associada à partici-
pação da comunidade na escola. Infelizmente, muitos pais e 
até mesmo escolas não reconhecem essa participação como 
fundamental em suas atividades rotineiras. Os grandes desa-
fios a serem enfrentados neste módulo são as culturas da não 
participação e da não abertura da escola para a sociedade.

EIXOS TE TI OS

SERVIÇO
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