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COMBATE À EVASÃO ESCOLAR

OFICINAS DE ROBÓTICA 
PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 

CPFP JÚLIO DE GRAMMONT 
RECEBE OFICINA DE ALIMENTAÇÃO 
SUSTENTÁVEL 

Caríssimos profissionais, famílias e alunos da rede 
municipal de educação de Santo André. 

Final de abril e a vida pulsa em cada Creche, EMEI, EMEIEF, Cen-
tro Público, EJA, Inclusão, CESA, SABINA e EMEA Parque Tangará/
Parque Escola, dando sentido às atividades, envolvendo os alunos 
e familiares nos programas e projetos criados pelos educadores! 

Vemos as matérias sendo publicadas, dando maior dimensão a 
cada iniciativa das unidades escolares e da Secretaria de Educa-
ção, mostrando criatividade, planejamento, acolhimento, coope-
ração, empatia, inclusão e compartilhamento de ideias, abrindo 
outras possibilidades e ampliando o horizonte do conhecimento 
para as nossas crianças, jovens e adultos. 

Educação é isso. Vida que pulsa em cada um de nós, e que é capaz 
de formar uma corrente impulsionadora da transformação indivi-
dual e de todos, elevando o nível cultural, educacional com huma-
nização de toda uma sociedade! 

Dia 28 de abril é o Dia Mundial da Educação. E a melhor forma 
de comemorar é continuar apostando na capacidade dos nossos 
alunos e profissionais de formarem uma comunidade aprenden-
te! Evoluindo sempre! Esse é o caminho que a rede municipal de 
educação vem construindo!

Secretaria de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
EM PARCERIA COM IEE 
VISA QUALIFICAR AS REFLEXÕES 
E TRABALHO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESCOLAR

ESPAÇO DO BRINCAR 
DA EMEA PARQUE TANGARÁ 
VAI ATÉ AS CRECHES MUNICIPAIS

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

CAMINHADA PELO 
DIA MUNDIAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO 
DO AUTISMO 

AÇÕES COMPLEMENTARES 
AGITAM CENTROS EDUCACIONAIS 
DE SANTO ANDRÉ

O programa “Nenhum a Menos” já 
traz resultados importantes para a 
rede municipal de ensino.

Cerca de 370 alunos da EMEIEF 
Profª Hermínia Lopes Lobo partici-
param de atividades e desenvolve-
ram trabalhos construindo robôs a 
partir de materiais reciclados.

Exclusiva para moradores do Par-
que Andreense, a oficina abordou 
a importância de uma alimentação 
sustentável e aproveitamento in-
tegral de alimentos, com destaque 
para o Cambuci. 

Em Santo André, o “Projeto Rede de 
Parceiros Multiplicadores de Esporte 
Educacional” conta com a participa-
ção de 190 profissionais da rede mu-
nicipal e outros setores de ensino.

A Escola Municipal de Educação 
Ambiental Parque Tangará / Parque 
Escola, a partir do Espaço do Brincar - 
Itinerante, tem levado seu acervo de 
brinquedos e materiais da natureza 
para as creches da rede municipal.

Educação prevê nova avaliação 
diagnóstica com alunos do 2° ao 
5° ano do Ensino Fundamental em 
quatro áreas do conhecimento.

A ação contou com a participação 
de profissionais da Gerência de 
Educação Inclusiva da Secretaria 
de Educação, que acompanha alu-
nos com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), além de alunos com 
outras deficiências. Também parti-
ciparam da caminhada os monito-
res dos CESAs.

Os 12 CESAs da cidade oferecem 
cursos gratuitos em diversas mo-
dalidades complementares e aulas 
de recuperação de aprendizagem.
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AVANÇO NO 
PROGRAMA DE COMBATE 
À EVASÃO ESCOLAR

O programa “Nenhum a Menos” já traz resultados importan-
tes para a rede municipal de ensino. No momento, 314 alunos 
participam da iniciativa lançada em novembro de 2021 e re-
cebem acompanhamento constante. Através da busca ativa, 
assistentes sociais acionam o aluno e sua família, identifican-
do os motivos que levaram à evasão ou abandono da escola.

A plataforma Busca Ativa Escolar utilizada gratuitamente pela 
Secretaria de Educação no Programa Nenhum a Menos, foi pos-
sível graças à parceria com a UNDIME Nacional (União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação), por meio de acordo en-
tre o Executivo Andreense, UNDIME, UNICEF (Fundo das Nações 
Unidas para a Infância), e demais parceiros estratégicos pela 
plataforma como: CONGEMAS (Colegiado Nacional de Gestores 
Municipais de Assistência Social), CONASEMS (Conselho Nacio-
nal de Secretarias Municipais de Saúde) e Instituto TIM. 
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É o caso da aluna Thainara, do 5° ano da EMEIEF Profª Célia 
Inês Domingues de Arruda Assis, no Jardim Irene, que após 
dois meses ausente voltou a frequentar a escola.  Os pais 
da aluna, ambos desempregados, foram cadastrados no 
CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) em 
busca de oportunidades de emprego. Além disso, a mãe está 
realizando tratamento odontológico na rede municipal e foi 
inscrita para um curso de qualificação profissional pelo Fundo 
Social de Solidariedade. Essas ações só foram possíveis a 
partir da união de esforços de setores da Prefeitura, como a 
Secretaria de Educação, Saúde, Cidadania e Assistência Social, 
Desenvolvimento e Geração de Emprego e Fundo Social, por 
meio da Escola de Ouro Andreense.

“A pandemia foi muito difícil, pois ficamos 
todos em casa com medo da Covid. 
Com o retorno das aulas, não sentia 
segurança em levar meus filhos 
para a escola novamente, foi 
quando as assistentes sociais 
foram até a minha casa, con-
versaram comigo e deram todo 
apoio à minha família. Temos 
muitas coisas boas pela frente. 
Como mãe me sinto muito alivia-
da pelo fato de minha filha ter vol-
tado para escola. Eu também voltei 
a estudar na EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) e participo do conselho da escola”, 
comemora Ana Claudia Oliveira, mãe da estudante Thainara.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
EM PARCERIA COM IEE 
VISA QUALIFICAR AS REFLEXÕES 
E TRABALHO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESCOLAR

Desde junho de 2021, o “Projeto Rede de Parceiros Multiplica-
dores de Esporte Educacional” traz a proposta de democrati-
zar o acesso ao esporte educacional por meio de um modelo 
integrado de formação de professores e assistentes pedagó-
gicas/os de escolas municipais qualificando as aulas de edu-
cação física, favorecendo a educação integral e a qualidade 
de vida. A partir da parceria entre a Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Santo André e o Instituto Esporte & Educa-
ção, presidido pela medalhista olímpica de vôlei Ana Moser, 
190 profissionais da rede municipal e outros setores de ensi-
no participam da iniciativa.  

Durante a pandemia o projeto foi realizado por meio de web-
nários e curso on-line em plataforma específica.  Em abril foi 
possível realizar o primeiro encontro de forma presencial, em 
continuidade aos estudos que visam atividades interativas e 
de reflexão a partir de conteúdos do Esporte Educacional. A 
assistente pedagógica da EMEIEF Cora Coralina, Talita Cris-
tina Menegaldo Valverde, aprovou a iniciativa. “A formação 
com teoria e a prática torna tudo mais claro e nos capacita 
ainda mais no auxílio durante as aulas. Isso agrega muito”.
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No dia 3 de abril, a Prefeitura de Santo André realizou a 4ª Ca-
minhada do Dia Mundial de Conscientização do Autismo com 
a presença de centenas de pessoas, entre adultos e crianças. A 
ação contou com a participação de profissionais da Gerência 
de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação, que acom-
panha alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além 
de alunos com outras deficiências. Também participaram da 
caminhada os monitores dos CESAs (Centros Educacionais de 
Santo André), que promoveram atividades como malabaris-
mos, truques de mágica, pintura facial e na mão. 

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado to-
dos os anos no dia 2 de abril, desde que a data foi estipulada 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007.

CLIQUE PARA VOLTAR
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CAMINHADA PELO 
DIA MUNDIAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO 
DO AUTISMO 



OFICINAS DE ROBÓTICA 
PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 

O primeiro evento presencial na EMEIEF Profª Hermínia Lopes 
Lobo após o retorno presencial foi a Feira de Robótica do projeto 
Robótica nas Escolas (realizado pela LeasePlan em parceria com 
a NTICS Projetos). Encantando o público, os alunos apresenta-
ram seus robôs construídos a partir de materiais reciclados.
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Para o desenvolvimento do projeto foram realizadas três 
oficinas: a primeira abordou o tema sucata (coleta e recicla-
gem); já a segunda explorou física e elétrica; e na terceira os 
alunos colocaram suas ideias em prática para que fossem 
apresentadas na Feira de Robótica.

A aluna Caroline Moreira Rosa, de 10 anos, ficou satisfeita com 
o resultado do desempenho conquistado. “A minha criação 
foi a robô Andy. Eu adorei as aulas de robótica e usar ma-
teriais recicláveis para dar vida a ela. Foi um grande apren-
dizado”. O aluno Matheus Bernardes, de 10 anos, também 
comentou sua experiência. “A parte de criar o meu robô para 
mim foi a mais difícil, mas na hora de montar foi muito tran-
quilo. Lá em casa já separamos os recicláveis, mas com as 
aulas aprendi bastante coisas novas. Valeu a pena”.



A Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará / 
Parque Escola, a partir do Espaço do Brincar - Itinerante, tem 
levado seu acervo de brinquedos e materiais da natureza para 
as creches da rede municipal. A iniciativa conta com a equipe 
de agentes ambientais da Emea que atende as crianças da 
educação infantil em suas especificidades, visando a multi-
plicidade de experiências.

A atividade, por meio de estações de aprendizagem, disponi-
biliza elementos que propõem brincadeiras livres e criativas. 
Durante os atendimentos são realizadas diferentes possibi-
lidades de estimulação e imaginação do brincar com os ele-
mentos da natureza: terra, fogo, água e ar.

Uma das creches que recebeu a equipe da Emea foi a de Pa-
ranapiacaba. Na ocasião, a pequena Livia, de dois anos, e sua 
turma se divertiram no ambiente pedagógico organizado com 
materiais coletados da natureza.
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ESPAÇO DO BRINCAR 
DA EMEA PARQUE TANGARÁ 
VAI ATÉ AS CRECHES MUNICIPAIS



CLIQUE PARA VOLTAR

Os 12 Centros Educacionais de Santo André, conhecidos como 
CESAs, são espaços especialmente pensados para contribuir no 
desenvolvimento de atividades de formação artísticas, espor-
tivas, pedagógicas, sociais e culturais. Na unidade do Parque 
Andreense, por exemplo, são oferecidos cursos gratuitos em di-
versas modalidades complementares e aulas de recuperação 
de aprendizagem.

Para Sophia Ferreira Tavares, participante do CESA Parque An-
dreense, a oportunidade de integrar as aulas complementares 
de dança veio em boa hora. “Gosto muito de dançar. A melhor 
parte dessa aula complementar é a parte da coreografia com 
as músicas mais agitadas”, destaca a aluna de nove anos.

Nos CESAs são realizadas também aulas de recuperação de 
aprendizagem, visando minimizar os impactos da pandemia 
na Educação a partir do programa “Toda Criança tem Direito de 
Aprender”. Alexa Eduarda Souto, de oito anos, frequenta as au-
las no CESA Parque Andreense e reconhece a relevância da ini-
ciativa. “O mais importante para mim é ler e escrever sem ter dú-
vidas se estou entendendo tudo certinho”, conta a aluna. “Aqui 
eu consigo aprender ainda mais. Gosto bastante das atividades 
que temos aqui na sala”, complementa o aluno do CESA Parque 
Andreense João Caio Fiorini de Oliveira, de nove anos.
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CPFP JÚLIO DE GRAMMONT 
RECEBE OFICINA DE 
ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL

Moradora do Parque Andreense, Kathleen Jennifer da Silva Araú-
jo, de 20 anos, aprovou o conteúdo da oficina que trouxe aos 
moradores da região dicas para uma alimentação sustentável e 
aproveitamento integral dos alimentos no Centro Público de For-
mação Profissional Júlio de Grammont. O destaque do encontro, 
que reuniu cerca de 50 pessoas, foi o Cambuci, fruto nativo da 
região da Mata Atlântica.
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“Sempre participo dos cursos do Centro Público e o aprendiza-
do é sempre bem-vindo. Reaproveitar os alimentos, aprender 
receitas novas e refletir sobre a reciclagem é muito importan-
te para o nosso dia a dia e nosso futuro”, destacou Kathleen.

A iniciativa desenvolvida pela Gerência de Educação e Mobiliza-
ção Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento 
Ambiental de Santo André) e a Prefeitura, por meio do Banco de 
Alimentos do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de 
Educação, trouxe reflexões teóricas, além de aulas práticas com 
o preparo de receitas de diversos pratos, com foco especial nas 
partes menos utilizadas dos alimentos, como talos, cascas, fo-
lhas, entre outros.



Com o objetivo de avaliar e organizar a próxima avaliação diag-
nóstica dos alunos do 2° ao 5° ano do Ensino Fundamental, a 
Secretária de Educação Cleide Bauab Eid Bochixio, recebeu no 
Gabinete da pasta, a Profª Drª Maria Inês Fini, reconhecida pro-
fissional em avaliação da Educação Básica e em análises esta-
tísticas. A iniciativa irá contribuir na análise dos níveis de apren-
dizado dos alunos em quatro áreas do conhecimento: Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Hu-
manas. Este é mais um recurso para melhorar a qualidade da 
Educação que oferecemos aos nossos alunos da rede municipal.
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA


