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Concluir e contruir novas escolas: Investimento Total da obra Investimento 2020 Investimento 2021 2022

Ensino Fundamental Santa Hermínia 9.131.582,95R$                        5.100.000,00R$        4.031.582,95R$        Previsto orçamentário para os exercício 2021 

Ensino infantil Santa Hermínia 6.535.379,83R$                        4.856.960,00R$        -R$                         Previsto orçamentário para os exercício 2021 

Ensino infantil Jardim São José II 6.193.888,70R$                        3.100.000,00R$        3.093.888,70R$        Previsto orçamentário para os exercício 2021 

Ensino Fundamental Setville 8.892.227,99R$                        3.150.000,00R$        5.742.227,99R$        Previsto orçamentário para os exercício 2021 

Ensino Fundamental Mesquita 9.642.203,98R$                        8.562.203,98R$        400.000,00R$           Previsto orçamentário para os exercício 2021 

Ensino infantil Parque Industrial 6.281.133,62R$                        -R$                         4.856.960,00R$        1.424.173,62R$    Previsto orçamentário para os exercício 2021 

Ensino Fundamental Dom Pedro I 11.147.213,00R$                      300.000,00R$           5.800.000,00R$        5.047.213,00R$    Previsto orçamentário para os exercício 2021 e 2022

Ensino Fundamental Limoeiro 7.272.851,00R$                        -R$                         4.500.000,00R$        2.772.851,00R$    Previsto orçamentário para os exercício 2021 e 2022

Ensino infantil Ampliação Cassiano Ricardo 2.033.976,17R$                        1.000.000,00R$        1.033.976,17R$        Previsto orçamentário para os exercício 2021 

Ensino infantil Ampliação Flavio Lenzi 3.256.731,81R$                        1.400.000,00R$        1.856.731,81R$        Previsto orçamentário para os exercício 2021 

Realizar projeção orçamentária para 2022 a 2024

Meta Investimento 2021-2024

3

Implantar o ensino bilingue em todas as escolas 

municipais por meio de plataformas digitais.  R$                                                                                                                                          2.000.000,00 

Contratação de Plataforma digital e acesso aos alunos da 

Rede Municipal de Ensino, tutelado por professores 

coordenadores do projeto;  Analisar e oportunizar a 

todos os alunos a participação de ações de ensino 

bilingue, técnilógico, liderança e empreendedorismo.

Meta Investimento 2021-2024

2 Ensino 5.0: consolidar a transformação digital na 

rede municipal, com ensino híbrido, espaços 

markers, robótica, gamificação e adoção de novas 

tecnologias.  R$                                                                                                                                        20.000.000,00 

Utilizar os espaços existentes e ampliar a unidade do 

CEDENP, para aumentar o número de alunos nas 

atividades desenvolvidas, ampliar nas EFETIs as 

atividades de robótica, oportunizando o aprendizado da 

parte técnica e prática, e fomentar a competição e 

criatividade dos alunos.

Criar um espaço de ensino bilingue, junto ao Programa 

Decolar; Capacitar os professores da Rede Municipal de 

Ensino visando a fluência da lingua inglesa; Elaborar um 

currículo de trabalho para o ensino da lingua inglesa 

como ferramenta de interação social e profissional;

Meta Investimento

4

Reavaliar a meta para atendimento a demandas 

futuras. Projetar orçamento para 2022 a 2024

Previsão dos Investimentos metas Plano de Governo

Meta Investimento 2021 - 2024

1
Implantar o ensino integral em todas as escolas, do 

1. ao 9. ano, através do ensino híbrido, adicionando 

duas horas diárias de aprendizagem.  R$                                                                                                                                          2.000.000,00 

Ação

1
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10
Criar a Escola Municipal de Preparação de 

Professores, para capacitar os professores recém 

admitidos para a prática do ensino nas escolas. 2.000.000,00R$                                                                                                                                          

Intensificar a preparação dos professores recém 

contratafos na Rede Municipal de Ensino.

Comprar novos notebooks para todos os 

professores efetivos e PD. 20.070.400,00R$                                                                                                                                        

3.584 unidades de notebooks - ação deverá ser realizada 

no período de dois anos, avaliar possibilidade de locação 

de equipamentos.

11-

Meta Investimento 2022 - 2024

12
Distribuição de chips de internet para acesso ao 

ensino híbrido para alunos em vulnerabilidade. 9.600.000,00R$                                                                                                                                          

Definir critétio de vulnerabilidade, valor estimado para 

20.000 alunos.

Contratar mais professores, realizar o projeto com a 

plataforma online.

Meta Investimento 2022 - 2024

6 Oferecer atendimento psicológico e social online 

para dar suporte aos alunos. 1.500.000,00R$                                                                                                                                          

Criar um Programa Saúde da Escola tendo como base a 

Promoção da Saúde e de atividades de Prevenção.

Meta Investimento 2021-2024

Meta Investimento 2022 - 2024

Meta

Equipar as escolas municipais com brinquedos 

inclusivos.

7

10 unidades do parque adaptado móvel, dois 

equipamentos por região da cidade, promover a inclusão 

dos alunos adiquirindo jogos pedagógicos especiais para 

alunos com deficiência.720.000,00R$                                                                                                                                              

Investimento 2021-2024

5
Ampliar a oferta de vagas em creche para manter o 

atendimento sem fila de espera. 11.000.000,00R$                                                                                                                                        

Além do que já está previsto para execução em 2021 é 

necessário analisar a demanda e projetar o investimentos 

para os próximos exercícios  (2022 a 2024)

Meta Investimento 2021-2024

Meta Investimento 2021

8
Implantar o Programa Recupera para dar reforço 

escolar para os alunos do 5. ao 9. ano, como foco 

em matemática e português. 2.000.000,00R$                                                                                                                                          

Investimento 2022 - 2024

9
Contratar mais professores. 70.200.000,00R$                                                                                                                                        

Média de 300 contratações novas por ano, a partir de 

2022.

Meta
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AçãoMeta Investimento 2022 - 2024

Investimento 2022 - 2024

19 Manter e estimular o empreendedorismo e a 

educação financeira na rede municipal de ensino, 

com o Empreende Startups Educacionais. 3.360.000,00R$                                                                                                                                          

Adquirir material de trabalho para os alunos, consolidar a 

Escola de Empreendedorismo, oportunizar e incentivar a 

participação dos alunos nas ações de 

empreendedorismo.

Meta Investimento 2022 - 2024

18

Internacionalizar o Decolar, oferecendo 

oportunidade para os alunos fazerem intercâmbio 

em outros países. 4.000.000,00R$                                                                                                                                          

Meta Investimento 2022 - 2024

Contrato será iniciado após conclusão da implantação da 

nova empresa.

15
Implantar o Museu Educacional santos Dumont, no 

parque Santos Dumont. 500.000,00R$                                                                                                                                              

Meta Investimento 2022 - 2024

16
Ampliar as atividades do Museu Interativo de 

Ciências (MIC). 800.000,00R$                                                                                                                                              

Ampliar os equipamentos de ciências; Manter o Termo 

de Cooperação com a IFSP.

Meta Investimento 2022 - 2024

17 implantar o projeto "ciência é show" nas escolas 

municipais com a apresentação da ciência aplicada 

de modo interativo. 3.000.000,00R$                                                                                                                                          

Contratar equipes que realizam estas apresentações, a 

fim de despertar o interesse dos alunos, e demonstrar de 

forma lúdica os experimentos de ciências.

Criar um espaço de ensino bilingue, junto ao Programa 

Decolar; Capacitar os professores da Rede Municipal de 

Ensino visando a fluência da lingua inglesa; Elaborar um 

currículo de trabalho para o ensino da lingua inglesa 

como ferramenta de interação social e profissional; 

Oportunizar o intercâmbio aos alunos.

Meta

Manter e estimular as atividades de formação 

continuada para professores e gestores no CEFE 

(Centro de Formação do Educador) e LEDI 

(laboratório de Educação digital e interativa). 3.280.000,00R$                                                                                                                                          

Meta Investimento 2022 - 2024

13

O projeto Cidade Inteligente, implanatr Wi-fi 

gratuito em todas as escolas, para uso da 

comunidade e em 839 salas de aula para uso dos 

alunos. 12.000.000,00R$                                                                                                                                        

Manter e ampliar as capacitações dos profissionais da 

educação no município.

Meta Investimento 2022 - 2024

14
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utilizar a plataforma digital para acesso aos alunos da 

Rede Municipal de Ensino e ampliar a parceria com a TV 

Câmara do município.

Meta Investimento 2021 - 2024

30

implantar o Programa Vai Pra Casa, com o 

desenvolvimento de conteúdos, atividades e 

eventos para a participação familiar em temas como 

saúde, higiene, meio ambiente, reciclagem, 

empreendedorismo e educação financeira. 2.000.000,00R$                                                                                                                                          

Ampliar o atendimento através de convênio de parceria 

com a fundhas (500 alunos)

Meta Investimento 2021 - 2024

23
Ampliar o atendimento no EJA (Educação de Jovens 

e Adultos), dando oportunidade aos adultos que 

não concluíram o ensino fundamental. 4.000.000,00R$                                                                                                                                          Dar continuidade no trabalho e ampliar o atendimento.

Meta Investimento 2021 - 2024

25
Ampliar a parceria da Secretaria de Educação e 

Cidadania e Fundhas na educação Integral, em 

especial na região leste. 9.840.000,00R$                                                                                                                                          

Adquirir material de trabalho para os alunos, criar 

oficinas e espaços específicos para o desenvolvimento de 

liderança, oportunizar e incentivar a participação dos 

alunos.

Meta Investimento 2021 - 2024

22
Manter e ampliar o Programa Escola Ativa de 

atividades esportivas aos alunos. 2.000.000,00R$                                                                                                                                          Dar continuidade no trabalho e ampliar o atendimento.

20 Manter e consolidar o programa Líder do Futuro 

que desenvolve as competências socioemocionais 

dos alunos. 3.360.000,00R$                                                                                                                                          

Meta Investimento 2022 - 2024

21
Manter o programa Árvore de Livros e estimular 

cada vez mais os alunos da rede municipal a 

utilizarem a plataforma digital. 2.000.000,00R$                                                                                                                                          Dar continuidade no trabalho e ampliar o atendimento.
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