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Prefeitura entrega 
12 mil kits escolares 

na volta às aulas
Material entregue para todos os alunos da 

rede municipal ajuda famílias a economizarem 
no orçamento familiar. Estudantes recebem 

material de qualidade para 
 começar o ano em alta!
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Abertas as inscrições para as Oficinas Culturais 2008

As inscrições para as oficinas culturais promovidas pela Diretoria de Cultura já estão abertas (confira as 
modalidades abaixo). Os interessados devem comparecer com uma foto 3x4, cópia do RG ou Certidão 
de Nascimento e comprovante de endereço, acompanhados do pai ou responsável (no caso de crianças e 
adolescentes). Informações sobre os horários e locais poderão ser obtidas em todas as Unidades da Cultura. 
Para os alunos já inscritos em 2007, as oficinas retornarão no dia 3 de março.

Inscrições e informações:
Biblioteca Municipal Juvenal Ferreira dos Santos – tel: 4446-6323
Biblioteca Municipal Veneranda de Freitas Pinto – tel: 4447-1238
Centro Cultural do Polvilho – tel: 4408-5911
Diretoria Municipal de Cultura e Lazer – tel: 4447-4019
Museu Municipal Casa da Memória – tel: 4446-7699

OFICINAS CULTURAIS (Modalidades Oferecidas):
Artes plásticas – turma juvenil/adulto. Módulos para iniciantes e iniciados 
(formação de artistas plásticos)
Canto coral – turma “infantil” (nova modalidade)
Coral municipal – turma juvenil/adulto
Iniciação musical com flauta doce – turma infantil (nova modalidade)
Violão popular – turma juvenil/adulto

Violino – turma juvenil/adulto. Módulos para iniciantes e iniciados.
Teatro – Infantil/Juvenil/Adulto

Teoria e Solfejo (método bona) – Juvenil/Adulto

Em fevereiro, a Divisão de Alimentação Es-
colar (DAE) ganhou um novo prédio para 
melhorar as condições de distribuição e a 

conservação dos alimentos servidos diariamente 
nas refeições de aproximadamente 18 mil alu-
nos. O novo prédio, instalado no Paço Muni-
cipal, em Cajamar-Centro, conta com espaços 
para armazenagem de alimentos refrigerados, congela-
dos, não perecíveis (arroz, feijão e etc.), material para 
limpeza, utensílios, setor administrativo e um local espe-
cífico para treinamentos práticos e teóricos das meren-
deiras, com a cozinha experimental. Cada dependência 
conta com características necessárias para o desenvol-
vimento do trabalho adequado. O prédio conta ainda 
com câmara fria com três temperaturas.

“Agora dispomos de um espaço adequado e exclu-
sivo para formação das merendeiras da rede munici-
pal. A localização em Cajamar facilitará a distribuição 
dos alimentos nos diferentes distritos da cidade. É um 
espaço de todos nós, voltado para a melhoria do aten-
dimento aos 18 mil alunos da cidade”, lembrou a dire-
tora de Educação, Lúcia Maria de Carvalho.

Todos os meses a DAE, ligada à Diretoria de Edu-
cação, consome R$ 500 mil para servir uma merenda 
saudável, nutritiva e saborosa. O orçamento inclui ain-
da o pagamento de funcionários, compra de produtos 
alimentícios, de limpeza, manutenção e distribuição 
dos alimentos. 

Em Cajamar a verba enviada pelo governo federal e 
estadual é complementada pela Prefeitura para garan-
tir refeições mais nutritivas e de melhor qualidade. “A 
complementação feita pela Prefeitura é imprescindí-
vel. Se o prefeito Messias não custeasse 100% dos gas-
tos, tanto o Ensino Médio como EJA, não receberiam 
alimentação no período de aula e os demais alunos 
teriam uma refeição de qualidade inferior à que servi-
mos”, explica a responsável pela DAE, a nutricionista 
Jeanice Azevedo de Aguiar.

Entenda como é feita a complementação da Merenda Escolar (custo refeição/aluno):
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DE CASA NOVA

DAE ganha prédio 
moderno e funcional  

Cardápio saudável e saboroso

A cada mês a DAE elabora um cardápio com 
base nos valores energético, protéico, vitamí-
nico e mineral de cada alimento, sem esquecer 

que as refeições também devem ser coloridas e agra-
dáveis, ao olhar e ao paladar dos estudantes. 

Uma equipe dedicada da Horta Municipal garan-
te hortaliças em 100% das refeições das crianças das 
creches e 30% aos demais estudantes. A Divisão de 
Alimentação Escolar ainda oferece um atendimento 
diferenciado para crianças com necessidades nutri-
cionais especiais, como: diabéticos, intolerantes à 
lactose, desnutridos, alérgicos.

Cerca de 120 funcionários, devidamente capacita-
dos, estão diretamente envolvidos no atendimento às 
33 escolas públicas da cidade (municipais e estaduais). 
O quadro de 
profissionais é 
constituído por 
horticultores, 
merendeiras, 
auxiliares de 
serviços gerais e 
administrativos, 
encarregados 
de almoxarifa-
do, técnicos em 
nutrição e nu-
tricionistas. 

Prefeito Messias entrega novo prédio para a equipe de Alimentação Escolar

Dados: Divisão de Alimentação Escolar da Prefeitura de Cajamar

Tipo de ensino

Creche
Pré-escola

Ensino Fundamental
(Rede Municipal)

Fundamental
(Rede Estadual)

EJA/Ensino Médio

Custo total 
(R$)
3,78
1,28

1,82

1,48

1,65

Governo 
Federal

0,22
0,22

0,22

0,22

0

Governo 
Estadual

-

-
-

0,12

-

Governo 
Municipal

3,56
1,06

1,60

1,14

1,65

Comunidade receberá 
formação

Integrar a relação escola e comunidade e ampliar a 
participação dos pais na escola pública. A partir de 
uma iniciativa da Diretoria de Educação com patro-

cínio da Natura Cosméticos, o Laboratório de Políticas 
Públicas e Planejamento Educacional (Lapplane) volta a 
Cajamar para desenvolver uma formação voltada para 
a participação da comunidade na escola. A ação surge 
após os resultados da avaliação externa realizada pelo 
Lapplane em 2006, que apontaram para a baixa par-
ticipação dos pais no cotidiano da escola pública. Se-
rão realizados encontros mensais que envolverão pais, 
professores e os diretores das 30 escolas municipais da 
rede, tendo em vista o fortalecimento do Conselho de 
Escola e da Associação de Pais e Mestres (APM). Os te-

mas e as pautas de cada encontro serão definidos co-
letivamente com os participantes da formação. Neste 
primeiro momento serão envolvidos os pais, professores 
e funcionários que atuam no Conselho de Escola e nas 
APMs constituídas em todas a rede municipal.

Natura, Educação e Lapplane juntos para formação da comunidade
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INVESTIMENTO PARCERIA

Novo prédio conta com cozinha para capacitar 
merendeiras

André Skamorauskas

André Skam
orauskas

Luiz Ricardo



Nem todos os pais 
têm condições de com-
prar os materiais que a 
escola pede. O material 
é de qualidade e espero 
que esse investimento 
continue. Tenho a cer-
teza que meu filho está 
numa rede bem estru-
turada para ensiná-lo.

Inácio José M. de Andrade  
Pai de aluno da Emef 
Veneranda de Freitas Pinto

EDUCAÇÃO INFANTIL –  PRÉ-ESCOLA

01 Pasta plástica com elástico 
02 Cadernos ¼ Capa dura 48 folhas
01 Caderno de desenho
01 Agenda Escolar
01 Caixa de lápis de cor
01 Caixa de giz de cera com 12 cores
01 Caixa de massinha para modelar com 12 cores
01 Estojo em lona contendo: 01 Apontador com 
coletor, 01 Tesourinha sem ponta, 03 Borrachas, 
05 Lápis pretos e 01 Tubo de cola 90g

ENSINO FUNDAMENTAL – 1º AO 4º ANO

06 Cadernos brochurão Universitários capa dura (48 
folhas para o 1ºs e 2º anos e 96 folhas para os 3ºs  
e 4º anos)
01 Caderno de desenho
01 Agenda Escolar
01 Caixa de Lápis de cor
01 Pasta plástica com elástico
01 Régua 30 cm
01 Estojo em lona contendo: 06 Lápis pretos,  
03 Borrachas, 01 Tubo de cola 90g, 01 Tesoura Escolar 
sem ponta e 01 Apontador
Obs: Os alunos do 1º ano recebem um minidicionário de Língua 
Portuguesa

ENSINO FUNDAMENTAL – 5º AO 8º ANO

02 Cadernos universitários capa dura 200 folhas (10 
matérias) 
01 Caixa de Lápis de cor
01 Régua 30 cm
01 Agenda Escolar  
01 Estojo em lona contendo: 05 Lápis pretos, 
02 Canetas azuis, 01 Caneta Vermelha, 03 Borrachas, 
01 Tubo de cola 90g, 01 Apontador com coletor, 
01 tesoura escolar

COMPOSIÇÃO DO KIT – EJA – 1º AO 8º ANO

02 Cadernos universitários espiral capa dura 200 
folhas (10 matérias)
01 Régua 30 cm
01 Pacote de sulfite com 100 fls
01 Estojo em lona contendo: 02 caneta azul, 01 caneta 
vermelha, 05 Lápis pretos, 03 Borrachas, 01 Apontador 
com coletor, 01 Tesoura, 01 Tubo de Cola 90g,  
01 tesoura escolar

Educação pública e 
de qualidade

É com grande satisfação que inicia-
mos mais um ano letivo nas escolas 
municipais de Cajamar. Quando tra-

balhamos com Educação, cada ano não é 
apenas um recomeço, mas uma nova jor-
nada que iniciamos na formação dos fu-
turos cidadãos. É por isso que apostamos 
no novo, na renovação e na esperança de 
construir algo melhor para as nossas crian-
ças. Pensando assim, a atual administração 
investe pesado na melhoria da qualidade 
da Educação tendo como meta um ensino 
público de qualidade para aprendizagem 
de todos.

Para isso, garantimos pelo quarto ano 
consecutivo um kit escolar gratuito e com 
materiais de qualidade para todos os 12 
mil alunos matriculados na rede munici-
pal. Dos pequenos da Educação Infantil 
até os mais experientes da Educação de 
Jovens e Adultos, todos recebem materiais 
adequados a sua idade. Este era um so-
nho que alimentava como administrador 
público, de democratizar o acesso a um 
material escolar de qualidade, reduzindo 
a desigualdade entre os alunos acolhidos 
pelo ensino público.

É importante ressaltar que todo o 
processo de compra dos materiais foi 
realizado a partir de pregões presenciais, 
sempre tendo como objetivo alcançar o 
menor preço com a melhor qualidade. O 
resultado é este que você pode conferir 
na matéria principal deste boletim: gasto 
responsável do dinheiro público e econo-
mia para as famílias na volta às aulas.

2008 será um ano de muitas conquis-
tas. Além de todo o investimento peda-
gógico realizado, a partir de formações 
para os professores e funcionários, serão 
inauguradas mais duas escolas, a EE Colina 
Verde no Jardim Maria Luiza e uma nova 
Emei (integral e parcial) no Polvilho. Além 
dessas escolas, estão em obras mais três 
unidades, outras três em fase de projeto e 
mais duas estão sendo ampliadas. É o in-
vestimento em infra-estrutura para melhor 
atender a população de Cajamar.

Desejamos a todos os pais um ótimo 
ano e assumimos o compromisso de pos-
sibilitar muita aprendizagem para todas os 
estudantes e de fortalecer a relação entre 
escola e comunidade.

Messias Cândido da Silva
Prefeito de Cajamar

Messias apresenta o kit para a comunidade da Emei Thays de Almeida Alves

Kit escolar é economia 
na volta às aulas

Prefeitura distribui 12 mil kits escolares para 
todos os alunos da rede municipal

O ano letivo começou agitado com a entrega dos kits esco-
lares para todos os alunos da rede municipal de Educa-
ção em Cajamar. Pelo quarto ano consecutivo, a Prefeitu-

ra garante para a comunidade um material gratuito e de qualidade 
para o retorno às aulas. Ao todo foram montados 12 mil kits para 
todas as modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Funda-
mental de 1ª a 8ª série e Educação de Jovens e Adultos (confira 
a composição de cada um na página ao lado). Todos os materiais 
foram adquiridos via pregão presencial, onde ganha quem ofere-
cer o valor mais baixo com a garantia da qualidade exigida pela 
prefeitura. Os kits foram montados por uma equipe de funcioná-
rios da própria Diretoria de Educação, o que baixou ainda mais o 
custo de produção. Com isso a Prefeitura economizou o dinheiro 
público oferecendo produtos de qualidade para os alunos.

A entrega do novo material aconteceu nos dias 14 e 15 de fe-
vereiro. O prefeito Messias e a diretora de Educação Lúcia Maria 
de Carvalho fizeram a entrega simbólica nas Emeis Jaílson Silveira 
Leite, Emerson Cruz Machado, Elaine Meneguim da Silva e Thays 
de Almeida Alves e nas Emefs Veneranda de Freitas Pinto, Bairro 
do Borelli e Jardim São Luiz. “Nem todas as famílias têm condições 
financeiras de comprar toda a lista de materiais que a escola pede. 
A distribuição dos kits é uma das ações que compõe uma política 
pública democrática que permite a todos o acesso aos mesmos 
produtos. E ainda garante uma economia no orçamento familiar 
no início do ano”, explicou o prefeito Messias Cândido da Silva. 

Em relação ao ano passado, algumas modificações foram fei-
tas nos kits, como no material da Educação Infantil onde foi su-
primido o conjunto de canetas hidrocor porque não apresenta-
vam a durabilidade esperada. As escolas receberão um produto 
melhor, que fará parte do material do professor para ser utilizado 
com as crianças. Este ano a arte dos novos cadernos, sempre 
criada por Aguinaldo Silva, publicitário da prefeitura, recebeu o 
hino de Cajamar.

Material Escolar 2008
O Educação e Comunidade comparou o preço dos itens disponíveis nos 

kits escolares distribuídos pela Prefeitura em três papelarias da cidade. O preço 
final chega a sair o dobro do preço.

Funcionários, professores e estagiários trabalharam 
na montagem dos kits no prédio da Escola 
Profissionalizante Básica, em Jordanésia

Todos os investimentos do prefeito Messias durante os últimos anos au-
mentam a confiança que temos pela Educação da cidade. A qualidade dos 
materiais distribuídos no kit escolar é ótima e os itens são aprimorados a cada 
ano. Além de ser um investimento positivo para o futuro dos nossos filhos é 
uma grande economia para todos os pais da escola.

Donizeti da Silva  
Pai de aluno da Emei Emerson

Inácio e a filha Victória

Donizeti e seu filho Airan

CONHEÇA O KIT ESCOLAR  
DISTRIBUÍDO PELA PREFEITURA

Obs: todos os alunos recebem dois pacotes de sulfite com 100 
folhas entregues diretamente ao professor da classe.

2 3 4

Percebemos o cui-
dado do prefeito com 
a creche e a Educação. 
Agradeço o kit escolar 
que é de grande econo-
mia para a minha famí-
lia. Sabemos também 
que nem todos têm 
condições de comprar 
todo o material pedido 
pela a escola.
Antônio Ferreira  
Pai de aluno da Emei Elaine

Materiais

Caderno universitário espiral c/ 200 
fls. (10 matérias)
Caderno brochura capa dura 96 fls.
Caderno brochura capa dura 48 fls.
Caderno brochura ¼ com 48 fls.
Caderno de desenho
Sulfite – pacote com 100 fls.
Estojo de lona
Caneta azul
Caneta vermelha
Lápis preto
Apontador com depósito
Borracha branca (macia)
Tesoura escolar (sem ponta)
Cola branca 90g
Caixa de lápis de cor com 12 cores 
grande
Caixa de giz de cera com 12 cores 
(pequeno/grosso)
Massinha p/ modelar c/ 12 cores
Pasta plástica com elástico
Régua 30 cm
Agenda do estudante
Minidicionário
Total

Prefeitura
(pregão)

4,05

2,17
1,45
1,12
1,70
1,90
1,18
0,36
0,36
0,18
1,07
0,05
2,04
0,90

4,68

1,31

0,93
0,50
0,68

10,70
11,80
49,13

Papelaria 
01

7,00

3,70
2,70
1,60
3,00
3,00
2,00
0,70
0,70
0,20
2,00
0,30
3,20
1,60

5,00

3,20

2,50
2,00
1,30
4,00

19,00
68,70

Papelaria 
02

10,90

5,00
3,00
2,00
3,80
2,90
2,00
0,60
0,60
0,50
2,40
0,25
3,70
1,70

8,90

1,40

2,00
0,90
1,30
5,00

23,00
81,85

Papelaria 
03

12,20

8,60
2,45
3,60
2,80
2,50
1,90
0,50
0,50
0,40
2,30
0,20
4,00
2,05

9,50

2,25

3,70
1,20
1,25

12,70
24,80
99,40

Mães recebem kits escolares na Emef Veneranda de Freitas Pinto

Duilyo, Antônio e Dulce
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DESTAQUE
André Skamorauskas

Fotos Rodrigo Shimizu

Luiz Ricardo

Messias e Lúcia (centro) entregam material para mães da Emeief 
São Benedito

André Skamorauskas

Rodrigo Shimizu

Valores


