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No primeiro dia útil de funcionamento do túnel I, no
centro de Mogi das Cruzes, a reportagem do Grupo
Mogi News foi ontem conferir a movimentação do
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EDUCAÇÃO

Licitação para as obras deverá ocorrer já no segundo semestre desse ano; local terá investimento de R$ 11 mi

Marcus Melo anuncia 3º Cempre
para o distrito de Jundiapeba

uma escola estadual, no entanto, como o investimento
Jundiapeba vai ganhar o não foi efetivado, a administerceiro Centro Municipal tração municipal requisitou a
de Programas Educacionais devolução da área. “Teremos
(Cempre) com capacidade um investimento de mais de
para atender 840 estudan- R$ 11 milhões. A licitação
tes em período integral. A será aberta no começo do
previsão é que a licitação segundo semestre. Depois
para contratar a empresa que a empresa for contratada,
responsável pela obra seja a previsão é que o projeto
aberta no início do segundo seja executado no prazo de
semestre. A administração 18 meses”, esclareceu Melo.
O Cempre terá 12 salas de
municipal investirá R$ 11,1
milhões na criação da unidade. aulas, biblioteca multimídia,
A informação foi divulgada sala de informática, sala de
ontem pelo prefeito Marcus dança, sala multiuso e um
Melo (PSDB), no Cempre Ve- auditório com capacidade
reador Ivan Siqueira, durante para 122 pessoas, além de
anúncio dos investimentos um ginásio poliesportivo.
na Educação do programa “Temos uma demanda enor“Move Mogi”.
me na escola Mario Portes.
O terreno que fica na rua A ideia é fazer o deslocaJosé Pereira, esquina com as mento dos alunos para o
ruas Laurindo Pereira e José novo Cempre e as crianças
Rodrigues Pires, havia sido da escola João Gualberto,
doado para o Estado construir que é de Educação Infantil

Ney Sarmento/PMMC

Luana Nogueira

Anúncio foi feito durante apresentação de investimentos para a área da Educação

e funciona em um prédio
alugado, para o prédio do
Mario Portes. O objetivo é
sempre transferir, mas com

a ampliação do atendimento”, ressaltou a secretária de
Educação, Juliana Guedes.
Outro projeto apresentado

foi o “Mogi Línguas”, que
atenderá mais de 300 mil
mogianos com idade a partir
16 anos. Serão oferecidos

cursos online de inglês, espanhol e francês, em parceria
com uma empresa belga. A
apresentação das próximas
fases do programa será feita
no dia 20, às 10 horas no
Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe).
O prefeito afirmou que
pretende trazer para a cidade
uma unidade da Escola Técnica
de Economia Criativa (Etecri),
que é ligada ao Centro Paula
Souza. O espaço oferecerá
cursos para os jovens com
idade a partir de 16 anos
em áreas inovadoras, como
mídias sociais, webdesign e
recreação.
A Prefeitura também
vai adquirir 1,2 mil tablets
para as escolas municipais.
De acordo com Melo, os
equipamentos atenderão
todas as escolas municipais
que possuem atividades de
informática.

Sob medida

Vagas

Educação tem material personalizado

Prefeitura revela os terrenos onde
serão construídas as novas creches

Ney Sarmento/PMMC

A Secretaria de Educação
desenvolveu um material
didático personalizado para
a Educação Infantil que será
implantando a partir desse ano.
Ao todo, 14 mil estudantes
serão beneficiados. Outra
novidade é material didático
padrão de Matemática para os
estudantes de 1º a 5º ano. O
projeto é uma parceria com
o governo estadual.
O município utiliza desde o
ano passado o material didático
do programa “Ler e Escrever”,
uma parceria com o governo
estadual para a disciplina de
Língua Portuguesa. Agora,
para esse ano, os alunos terão
acesso ao material didático
da disciplina de Matemática. No total, mais de 41,5 mil uniformes e kits de material escolar serão entregues
O objetivo é padronizar o
trabalho feito nas escolas da Ensino Fundamental ciclo I. Infantil, seja municipal ou Volta às aulas
rede. A Prefeitura vai realizar
O material personalizado subvencionada. Nosso desejo
Os materiais escolares e
ainda a Jornada de Matemá- para a Educação Infantil foi é permitir que esse material os uniformes começaram
tica, um concurso destinado desenvolvido pela própria equi- possa ser compartilhado com a ser entregues nas escolas
aos alunos do 5º ano. Um pe da Secretaria de Educação. qualquer município interes- municipais. Serão enviados
Jornada de Leitura também “Ele será entregue para toda a sado”, destacou o prefeito mais de 41,5 mil uniformes e
será feita para os alunos do rede municipal de Educação Marcus Melo (PSDB).
kits de material. (L.N.)

A Prefeitura de Mogi das
Cruzes já definiu quais serão os
terrenos que receberão cinco
novas creches. Os prédios
serão construídos no modelo
sustentável apresentado pelo
prefeito Marcus Melo (PSDB),
no ano passado. A Secretaria
de Educação deve divulgar na
próxima semana o número de
pessoas que aguardam vagas
em creches.
A expectativa é licitar as
novas creches ainda nesse ano.
Elas serão construídas nas ruas
Doutor Roberto Nobuo Sato
(Vila Cintra), João Clímaco
de Miranda (Mogi Moderno),
Oswaldo Jardim de Oliveira
(Vila São Sebastião), Manoel
Inácio Silva Alvarenga (Vila
Natal) e avenida Shozo Sakai
(Conjunto do Bosque). “Os
projetos estão sendo elaborados
de acordo com a topografia
de cada terreno”, acrescentou
Melo.
A secretária de Educação,
Juliana Guedes, afirmou que

a demanda por vagas nas
creches será divulgada no
dia 15. “Chamamos as mães
para fazerem a matrículas,
teve gente que não apareceu
e vamos convocá-las de novo.
Sabemos que a lista reduziu
bastante. Tínhamos quatro
mil e na última consulta caiu
para cerca de duas mil. Vamos
verificar essa situação, pois
abrimos o cadastro em março”,
destacou.
Juliana explicou que a
pasta está planejando oferecer
o atendimento para o Infantil
II, dedicado as crianças com
3 anos, em escolas que estão
com salas ociosas. “Estamos
chamando as mães para ver
se elas topam levar os filhos
em meio período para essas
escolas, que a princípio são
duas com cerca de 50 vagas”.
Sobre o cadastro que será
aberto em março, a secretária
explicou que as mães que já
se cadastraram anteriormente
não precisa refazê-lo. (L.N.)

