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Reconstrução. Essa foi a palavra de ordem 
para que a educação desse uma guinada e 
voltasse a ser destaque no estado e no país. 
Três anos após essa constatação, a Educação em 
Nova Lima tem diversos motivos para celebrar. 
A reformulação do programa Escola em Tempo 
Integral, ampliação do atendimento na educação 
infantil e o investimento nas estruturas 
educacionais são algumas das mudanças 
implementadas pela Administração Municipal. 

A Prefeitura informatizou as unidades 
escolares e trabalhou na revisão do currículo 
escolar, de acordo com a Base Nacional Comum 
Curricular e o Currículo de Minas Gerais, com o 
propósito de orientar o que deve ser ensinado e 
as habilidades/competências que os estudantes 
devem desenvolver.

Assim, a área pedagógica passou por uma 

série de mudanças, como a implantação do 
método silábico, alterando a metodologia de 
alfabetização; a atualização do plano curricular 
com base na proposta nacional; a adoção das 
notas numéricas (0 a 100) no lugar das avaliações 
por conceitos (A, B, C); e a disponibilização dos 
resultados de cada avaliação na internet, junto 
com boletins e histórico de frequência, para 
acompanhamento mais próximo, por parte dos 
pais.

Com todo esse empenho, hoje, a cidade 
tem crianças alfabetizadas e em contato 
com merenda saudável e de qualidade, 
aulas de reforço e atividades diferenciadas, 
proporcionadas pelos programas municipais, 
além do acompanhamento feito por uma 
equipe dedicada e, cada vez mais, preparada 
tecnicamente. 

EDITORIAL

MAIS DE 90% DE 
ALFABETIZAÇÃO

Em 2018, 93,4% 
dos alunos do 
primEiro ano 
concluíram Essa 
Etapa sabEndo 
lEr E EscrEvEr

educação

EDUCAÇÃO RENOVADA  
E DIFERENCIADA

Em 2016, quando o Governo Municipal 
assumiu a gestão, um dos nossos principais 
compromissos com os nova-limenses 
foi o de colocar a educação nos trilhos, 
trazendo projetos que estavam parados 
ou desatualizados, além de investir em 
novas propostas, que acompanhassem a 
inovação na área da educação. 

Hoje, após um intenso processo de 
reestruturação pedagógica, o investimento 
na capacitação dos profissionais da área 
e novos projetos e programas, Nova Lima 
fechou o ano de 2018 com um importante 
indicador: 93,4% dos alunos do 10 ano 
concluíram essa etapa sabendo ler e 
escrever. Esse percentual já ultrapassa 
uma das mais importantes metas do 
Plano Municipal de Educação, que prevê a 
alfabetização de 80% desses alunos. 

Esse resultado foi apenas um, dentre 
diversas outras conquistas da área, como 
a reformulação do Programa Escola em 
Tempo Integral, que aumentou em 60% o 
atendimento e, hoje, recebe mais de mil 
alunos do 4º e 5º anos; o aumento da 
capacidade de atendimento na educação 
infantil, que atende crianças de 0 a 5 
anos, possibilitado pela reorganização das 
unidades de ensino, além da abertura do 
Centro de Educação Infantil do Jardim 
Canadá; e do investimento de mais de  
R$ 3 milhões para a reforma e construção 
de novas estruturas de ensino. Isso tem 
aumentado a capacidade de atendimento 
e proporcionado mais conforto aos alunos 
e profissionais.

Todos esses avanços são a prova de 
que a Gestão Municipal está empenhada 
em formar, junto com as famílias, 
cidadãos éticos, com conhecimento e 
prontos a atuarem em sociedade. 
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o pequeno Vinícius, de 6 anos, é aluno do 1º ano da e.M. Benvinda Pinto Rocha. No início de 2019, ele sabia 
escrever apenas o primeiro nome, em letra de forma; hoje, ele sabe ler e já escreve com a letra cursiva
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para 93%, este ano, e zerou a taxa 
de estudantes que não leem, frente 
aos 5% dos que não liam no estudo 
anterior. Outra escola que superou o 
problema e conquistou os números 
mais expressivos do levantamento foi 
a Benvinda Pinto Rocha, no Jardim 
Canadá, que, em 2017, apresentava 
somente 44% de alunos alfabetizados 
e, hoje, tem 94% dos estudantes com 
leitura fluente.

A rede municipal de ensino tem 
utilizado o Sistema Syens, um canal 
de comunicação direta entre a escola, 

No início da gestão, um 
diagnóstico apontou que 51% das 
crianças de 2º e 3º anos não estavam 
alfabetizadas. Para transformar essa 
realidade, a Prefeitura desenvolveu 
uma força tarefa: adoção de uma 
metodologia de alfabetização mais 
adequada, elaboração de material 
próprio, formação de professores, 
até a reorganização pedagógica das 
unidades de ensino. 

 Após pouco mais de dois anos de 
trabalho, os resultados desse empenho 
já foram alcançados. De acordo com 
a meta cinco do Plano Municipal 
de Educação, Nova Lima assumiu 
o compromisso de alfabetizar 80% 
das crianças até o final do 1º ano. 
Contudo, os resultados ultrapassaram 
a expectativa, chegando a 93,4% de 
fluência da leitura e escrita de crianças 
que passaram do 1º para o 2º ano, 
em 2018. Já está sendo avaliada a 
leitura dos alunos que estão no 1º 
ano, em 2019, e a expectativa é de 
que esse índice seja superado.

 O dado considera as limitações 
de alunos de inclusão, que nem 
sempre acompanham o processo 
de letramento no mesmo tempo da 
turma. A garantia da alfabetização 
no tempo certo vem impactando 
positivamente nos resultados dos 
demais anos da rede municipal de 
ensino, uma vez que os alunos chegam 
mais preparados para vivenciar novos 
conteúdos.

Um levantamento, realizado no  
primeiro semestre de 2019, revelou 
que 86% dos alunos do 30 ano estão 
fluentes na leitura, dado bastante 
diferente da última avaliação, 
realizada em 2017, ainda no início da 
gestão. 

 Na ocasião, menos da metade 
dos alunos do 3º ano (49%) estavam 

deseMPeNho escolaR

Eu gosto muito de ler histórias e, para ficar mais 
esperto, estou lendo um livro do meu pai, que 
tem mais de 90 páginas. Gosto muito de estudar 
e, mais ainda, matemática, porque quero ser 
engenheiro. Hoje eu também já sei escrever tudo 
com a letra cursiva”

Vinícius Henrique Silva, 6 anos, aluno do 1° ano 
da E.M. Benvinda Pinto Rocha 

É o primeiro ano dele na Benvinda e ele entrou sabendo escrever 
apenas o nome. É muito bom ver o incentivo dado pela escola, 
pois o desenvolvimento dele foi espetacular. Nos primeiros 
dois bimestres ele foi considerado um dos melhores alunos da 
sala. Em casa, ele já me pediu para ditar um texto para copiar 
e, quando terminei e conferi, ele tinha errado apenas três 
palavras. Em matemática, ele já faz algumas contas de cabeça. 
Estou muito satisfeita!”

Ana Maria Silva, mãe do Vinícius

DESEMpENhO DO 
ALUNO pODE SER 
ACOMpANhADO 
pELA INTERNET

ALUNOS DO 3º ANO 
FORAM AVALIADOS 
EM 2019

alfabetizados, enquanto 38% liam 
silabando e 13% não liam. Com a 
nova metodologia de ensino, hoje, os 
frutos desse esforço já estão sendo 
colhidos. Em algumas escolas, o 
índice de leitores fluentes mais que 
dobrou e o analfabetismo chegou a 
zero. 

 Foi o caso da Escola Municipal 
César Rodrigues, no Bairro Miguelão, 
onde, em 2017, somente 34% dos 
alunos estavam alfabetizados e 18% 
não liam nem mesmo silabando. 
Atualmente, o número de leitores 
fluentes subiu para 78% na escola, 
mais que o dobro da última avaliação. 
Além disso, foi zerada a taxa de 
crianças que não sabem ler.

 Já na Escola Municipal Dulce 
Santos Jones, no Bairro Santa Rita, 
onde 76% dos alunos liam com 
fluência, em 2017, esse dado subiu 

os pais e educadores. Por meio dele, os 
responsáveis pelos estudantes podem 
acompanhar, pela internet, as notas 
bimestrais e os boletins referentes 
aos últimos anos. Para isso, basta 
solicitar na secretaria da escola um 
cadastro de usuário e uma senha. 
O sistema é acessado por qualquer 
navegador pelo endereço: novalima.
educacao.supernova.com.br (clicar 
na opção “Área do aluno”). 

Em breve, também estarão 
disponíveis histórico de frequência, 
notícias, calendário escolar, além 
dos comunicados de cada instituição. 
O Sistema Syens tem outro papel 
fundamental: apoiar os educadores 
com informações estratégicas para a 
tomada de decisões administrativas e 
pedagógicas.

NOVA LIMA ALCANÇA 93,4% DE ALFABETIZAÇÃO 
NO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM 2018 

Superação de um dos principais objetivos do Plano Municipal de Educação, que previa a fluência 
da leitura e escrita por 80% desses alunos, reflete compromisso com a educação

93,4% das crianças nova-limenses provenientes do 1º ano do ensino fundamental já 
estão alfabetizadas; expectativa é terminar 2019 com esse dado superado
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TEmpO InTEgRAL 

Considerada uma das prioridades 
do Governo Municipal, a retomada do 
programa Escola em Tempo Integral é 
realidade desde o início do ano letivo 
de 2017. Atualmente, ele atende 
1.300 alunos do 4º e do 5º anos. 

O Escola em Tempo Integral 
assegura a permanência dos 
estudantes na educação básica e 
combate a vulnerabilidade social 
no município. Por meio dele, são 
potencializadas a melhoria da 
qualidade de ensino e a prática de 
atividades que fortalecem o respeito 
à diversidade, o interesse por novos 
saberes, além de desenvolvidas as 
habilidades dos estudantes.   

Atualmente, o programa Escola 
em Tempo Integral é ofertado todos 
os dias da semana e com carga 
horária diária de 4h30. Com isso, 
houve um aumento de 60% nos dias 
de atendimento. Antes, algumas 
escolas atendiam apenas uma ou 
duas vezes, na semana. Ele acontece 
em 14 das 15 escolas municipais de 
ensino fundamental de Nova Lima, 
uma vez que a E.M. César Rodrigues 
ainda não dispõe de espaço físico 

para as atividades.
O programa realizou uma 

reorientação com relação às suas 
diretrizes pedagógicas, alterando 
o contrato de oficineiros para 
professores efetivos, capacitados de 
forma continuada, além da utilização 
de outras estratégias para efetivação 
da aprendizagem.

Outra conquista, possibilitada 
pelo empenho e pela reorganização 
da gestão, é o fato de 100% do 
programa Escola em Tempo Integral 
ser financiado pela Prefeitura. 
Em anos anteriores, as atividades 
eram realizadas em poucas unidades 
e com o financiamento do governo 
federal, por meio do programa Mais 
Educação, de forma pontual, com 
atendimento apenas em uma ou duas 
vezes por semana.
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ESCOLA EM TEMpO INTEGRAL pOTENCIALIZA O ApRENDIZADO 
DE MAIS DE 1.000 ALUNOS DA REDE MUNICIpAL DE ENSINO 

Reformulado, em 2017, o programa teve um salto de 60% no atendimento 
aos alunos, em comparação aos anos anteriores

O programa está me ajudando 
demais. Eu não sabia jogar 
bola e o professor nos incentiva 
muito a aprender e praticar. 
Além disso, os reforços de 
matemática e português são 
ótimos. Minha letra era feia e, 
depois que comecei a praticar 
com o caderno certo, ela está 
um espetáculo. Em matemática, 
eu era péssima nos fatos, 
hoje já estou bem melhor. Se 
estivesse em casa, à tarde, não 
teria melhorado tanto”

Ana Victoria Rosa de Lana, 
10 anos,
aluna do 5° ano da E.M. 
Benvinda Pinto Rocha, no 
Jardim Canadá

Participo do programa há dois 
anos e nós fazemos várias 
atividades, como português, 
matemática, educação 
física, futsal, dança, artes e 
reciclagem. Os professores 
são muito legais e atenciosos. 
Nós também fazemos várias 
excursões e, neste ano, a 
minha predileta foi a visita ao 
Mineirão, onde aprendi coisas 
novas e foi muito divertido. 
Também visitamos a Câmara 
Municipal de Nova Lima e foi 
bem interessante. As aulas do 
programa, além de ajudarem a 
melhorar minhas notas, fazem 
com que eu adquira novos 
conhecimentos”

Linda Kethelin Aguiar 
Santos, 10 anos,
aluna do 5º ano da Escola 
Municipal David Finlay

Desde quando a Linda participa 
do programa, eu tenho 
percebido uma evolução por 
parte dela, principalmente 
em relação ao aprendizado, 
convívio em grupo e senso 
de responsabilidade escolar. 
Ela também reduziu, 
significativamente, o tempo 
dedicado à internet, tempo 
que está sendo usado para 
atividades que ajudam no 
desenvolvimento físico e 
intelectual dela. O que me 
deixa ainda mais feliz com 
o programa é que ela ama 
participar”

Milvane Cristine de Souza 
Aguiar,
mãe da Linda

pROGRAMA é 100% 
FINANCIADO pELA 
pREFEITURA

o hóquei é uma das atividades diferenciadas do Programa escola em Tempo Integral 
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pROGRAMA OFERECE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS

MELhORIA NO DESEMpENhO ESCOLAR já é VISíVEL

Ao longo da semana, os estudantes contam 
com uma grade comum obrigatória com aulas de 
reforço de língua portuguesa, matemática, esporte 
e inglês. Além disso, as escolas oferecem uma 

grade diversificada com atividades de artesanato, 
fanfarra, higiene pessoal, judô, cidadania, educação 
para o trânsito, horta, dança, agrofloresta, rugby, 
xadrez, música, ioga, aulas de tênis, capoeira 

e hóquei. Essa ampla grade de ensino já trouxe 
resultados como os projetos-pilotos Educação para 
o Trânsito, Horta na Escola, Educação Patrimonial, 
Empreendedorismo e Direito na Escola.

Atualmente, todos os alunos das unidades 
com a Escola em Tempo Integral fazem aulas 
de inglês. Além disso, os reforços em português 
e matemática são ministrados por professores 
efetivos.

Em 2019, os alunos do 5º ano, atendidos pelo 
programa Escola em Tempo Integral, passaram 
por uma avaliação que mediu, pela primeira vez, 
sua proficiência nas disciplinas de português e 
matemática, a partir do trabalho de fixação dessas 
matérias, que tem sido realizado, diariamente, 
com cerca de 1.300 estudantes participantes da 
iniciativa. 

Na prova de matemática, três escolas atingiram 
um desempenho de mais de 95% de acertos; já 
em língua portuguesa, sete escolas obtiveram 
resultados superiores a 90%. Nessa disciplina o 
menor índice de aproveitamento foi de 75% e duas 
escolas alcançaram 100%, com base em avaliação 
contendo dez questões. 

Em português foram avaliados aspectos como 

interpretação de textos e relação lógico-discursivo. 
Já em matemática, foram analisadas diversas 
aptidões, como a capacidade de resolver problemas 
com números naturais, utilizando a adição, 
subtração, multiplicação, divisão, identificação de 
proporcionalidade, além de outras competências 
condizentes com o conteúdo ministrado.

AULAS DE INGLêS 
EM TODAS AS 
ESCOLAS DO 
pROGRAMA

Karatê e yoga também são oferecidos aos alunos que participam do programa
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nOVAS ESTRUTURAS E REFORmAS

áGUA LIMpA TERá SUA pRIMEIRA ESCOLA COM VAGA pARA 300 CRIANÇAS

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO jARDIM CANADá é REALIDADE

Desde que assumiu a 
Prefeitura, a atual Administração 
promove obras de manutenção e 
melhorias em todas as unidades 
educacionais, proporcionando mais 
conforto, segurança e condições de 
aprendizado. São manutenções pre-

ventivas e corretivas nos sistemas 
elétrico, hidráulico, de proteção 
contra descargas atmosféricas e 
de combate a incêndio. Todas as 
unidades da rede municipal também 
recebem os serviços de jardinagem, 
capina e desinfetização (controle 

de pragas urbanas, como insetos e 
roedores). 

Além desses serviços, a Pre-
feitura tem investido na construção 
e na ampliação das unidades 
educacionais, visando atender 
um maior número de alunos em 

estruturas modernas e confortáveis. 
Ao todo, a cidade conta com 26 
unidades da rede municipal de 
ensino, entre escolas e centros de 
educação infantil, atendendo mais 
de 8 mil estudantes.

Primeira do bairro, a escola 
será entregue à população no início 
de 2020 e já tem mais de 50% das 
obras concluídas. Com mais de 

R$ 1,6 milhão de investimento da 
Prefeitura, ela terá estrutura para 
atender cerca de 300 estudantes, do 
10 ao 50 ano do ensino fundamental, 

e possuirá uma área total de mais de 
2.000 m², com mais de 1.000 m² de 
área construída. Serão seis salas de 
aula, banheiros, cozinha, refeitório, 

depósito, almoxarifado, biblioteca e 
secretaria. Além disso, a escola terá 
salas da supervisão e de professores, 
área de serviço, entre outros espaços.

Em fevereiro de 2019, o Governo Municipal inaugurou 
o Centro de Educação Infantil (CEI) Maria da Conceição 
Taveira Corrêa, cujas obras foram interrompidas na gestão 

passada. Nas novas instalações, que funcionam em tempo 
integral, são atendidas 144 crianças com idade entre 0 e 
3 anos, divididas em nove turmas.

A creche é maravilhosa, em 
todos os sentidos, pois o 
ambiente é seguro e acolhedor. 
O espaço é grande, tem 
brinquedos ótimos. A diretora 
Karina e a supervisora Tatiana 
são profissionais exemplares e 
todos os professores são muito 
comprometidos. A parceria 
escola-família é excelente”

Rachel Piancastelli Sette 
Câmara,
moradora do Bairro Jardim 
Canadá, mãe dos alunos Abel e 
Levi, de 3 anos

o centro de educação Infantil do Jardim canadá foi inaugurado em 2019 e atende mais de 140 crianças de 0 a 3 anos

construção da primeira escola de Água limpa está a todo vapor; obra será entregue no início de 2020
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MAIS DE R$ 3 MILhÕES já DESTINADOS A REFORMAS, 
AMpLIAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESTRUTURAS 

Até o final de 2020, Governo Municipal pretende investir cerca 
de R$ 10 milhões em obras para a educação
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NOVO pRéDIO DA ESCOLA MUNICIpAL EM MACACOS ATENDERá 320 ESTUDANTES

MAIS DE 100 NOVAS VAGAS COM A REFORMA DA E.M. áUREA LIMA TAVEIRA (CAIC)

NOVA SEDE DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO NA pENSÃO 

RETIRO

A obra da nova escola de São Sebastião 
das Águas Claras (Macacos), que já está em 
andamento e a princípio seria executada 
pela Prefeitura, será de responsabilidade 
da Vale, um acordo fechado entre o 
município e a mineradora, em função dos 
impactos causados pelas barragens B3 e 
B4. Desde o dia 10 de maio, a unidade tem 
funcionado em uma instalação provisória, 
também providenciada pela empresa.  

A nova escola, que contará com 
energia solar e aproveitamento de água da 
chuva, terá três pavimentos que abrigarão 
uma unidade para creche e pré-escola e 
outra para o ensino fundamental. Serão 
erguidas 12 salas de aula, biblioteca, sala 
multiuso com brinquedoteca, refeitório, 
banheiros, dois pátios descobertos e um 
ginásio com quadra poliesportiva coberta. 
A estrutura atenderá 320 estudantes, da 
educação infantil ao ensino fundamental, 
na faixa etária de 1 até 11 anos de 
idade. A escola oferecerá atendimento 
integral a todas as turmas, da creche e 
do fundamental, com o Programa Tempo 
Integral. O projeto prevê uma ocupação de 
cerca de 6.000 m2 do terreno cedido pela 
Prefeitura e a previsão de entrega da obra 
é para janeiro de 2020.

Iniciada em julho de 2019, com 
investimento de cerca de R$ 2 milhões, 
a reforma inclui a construção de um 
refeitório, uma cozinha e quatro novas 
salas de aula, todas com banheiros 
infantis. As mudanças elevarão 
ainda mais a excelência dos serviços 
ofertados pela unidade, não somente 
quanto à qualidade do ensino, como 
também quanto à infraestrutura, 
já que todas as 24 salas de aula 
terão banheiro. Além disso, haverá 
significativa ampliação de vagas, com 
aumento da capacidade de 416 para 
até 544 estudantes de 2 e 3 anos.

A antiga Pensão Retiro, localizada na Rua Dr. 
José Ribeiro da Fonseca, nº 71, Centro (em frente ao 
Bicame), que foi adquirida pela Prefeitura, abrigará 
a nova sede administrativa da Secretaria Municipal 
de Educação e a Biblioteca do Educador. O imóvel 
também tem espaço para reuniões dos profissionais 
e docentes e estrutura para a realização de cursos.

Nova escola de Macacos será entregue no início de 2020

obras de ampliação já estão em andamento no caic
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nOVAS ESTRUTURAS E REFORmAS

Localizada no Bairro Galo, a 
escola, que já passou por uma 
reforma no início do governo, será 

ampliada até o começo do ano 
letivo de 2020. Serão criadas três 
novas salas de aula, uma biblioteca, 

além de reformas da cozinha, do 
refeitório e da área de serviço; 
o pátio também será coberto. 

A reforma segue as exigências de 
seguranças do Corpo de Bombeiros.

As obras de reforma e ampliação 
da Escola Municipal Martha 
Drummond Fonseca, localizada no 
Bairro Oswaldo Barbosa Pena, já 
estão em andamento. A iniciativa, 
que conta com investimento de 
R$ 900 mil da Prefeitura, permitirá 
um significativo aumento das vagas 
na unidade, podendo ampliar em até 
350, para jornadas parciais ou, no 

mínimo, 175, considerando o total 
de turmas integrais. Atualmente, a 
escola recebe 342 alunos, de 4 e 5 
anos; sendo 182 em horário integral 
e 160 no parcial, distribuídos em 16 
salas de aula. A escola conta com 
biblioteca, brinquedoteca, quadra e 
parquinho externo.

No primeiro pavimento, será 
realizada a ampliação do refeitório, 

com a criação de 98 novos lugares, e a 
construção de quatro salas de aula, um 
banheiro e uma plataforma elevatória 
externa, que dará acesso ao andar 
superior. Também estão previstas 
colocação de forro e complementação 
de piso. No segundo andar, serão 
construídos dois banheiros, sendo um 
feminino e outro para pessoas com 
deficiência, e quatro novas salas de 

aula. A fim de permitir a circulação 
para a plataforma elevatória que será 
criada, serão demolidos um banheiro 
e uma sala de aula, e será fechado 
o fosso do elevador. A estimativa é 
de que as benfeitorias de restauro e 
remodelamento da unidade tenham 
uma duração de nove meses.

E.M. DAVID FINLAy TAMBéM pASSA pOR IMpORTANTES REFORMAS

AMpLIAÇÃO DA E.M. MARThA DRUMMOND FONSECA CRIARá MAIS 350 ATENDIMENTOS

ANTES DEpOIS

com a obra, serão construídos refeitório, novas salas de aula e banheiros

a escola já passou por uma renovação da pintura

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s

Fo
to

s:
 S

EM
ED



9
19 de OUTUBRO de 2019 • anO 4 • nº 70

novalima.mg.gov.br

Em 2018, foram adquiridos itens 
e equipamentos novos e de alta 
qualidade, como geladeira e fogão 
industrial, freezer, lixeiras, balcão 
térmico, balanças, liquidificador, 
ventilador, extrator de suco, 

máquina de lavar, tanquinho, 
bebedouro, cobertor, lençol, televisão, 
microsytem, vitrine fria, escada e 
telefone. Também foram adquiridos 
novos uniformes para as serventes 
e os zeladores e Equipamentos de 

Segurança Individual (EPI) para os 
funcionários que atuam nas escolas.

O novo mobiliário substituiu 
grande parte dos equipamentos que 
estavam estragados, enferrujados e 
com impossibilidade de uso, tendo 

em vista que os mesmos não eram 
trocados há mais de dez anos. 
É, ainda, uma forma de atender 
melhor os alunos e profissionais 
que trabalham diretamente com os 
equipamentos.

As obras de reforma e ampliação 
da E.M. Vera Wanderley Dias serão 
entregues à população no início 
do próximo ano letivo. Com as 
melhorias, será possível ampliar o 
atendimento em horário integral 
para as crianças da escola, que 
recebe alunos desde o maternal II 

até o 5º ano do ensino fundamental, 
que passará a atender, em 2020, 
todos os alunos com o Programa 
Escola em Tempo Integral.

Localizada no Bairro Mingu, 
a escola ganhou um novo acesso 
com a recomposição e o aumento 
da largura do passeio externo e 

das rampas existentes; também foi 
feita a requalificação da entrada 
para o novo parquinho e a nova 
sala para os professores, além da 
reforma completa e readequação 
da cozinha, uma nova área de 
serviço com lavanderia e depósitos 
foi construída. Foram construídos, 

ainda, novos banheiros para os 
alunos e uma nova escada de acesso 
para atender às exigências do Corpo 
de Bombeiros, que possui sistema 
de combate a incêndio completo. A 
quadra também foi reformada.

EM 2018, pREFEITURA ADqUIRIU MAIS DE 700 EqUIpAMENTOS 
E ITENS NOVOS pARA AS ESCOLAS

E.M. VERA WANDERLEy DIAS AMpLIARá VAGAS EM TEMpO INTEGRAL

A reforma da escola trouxe melhorias, começando pela pintura, que ficou 
bem harmônica. Ficou mais ampla, tendo mais espaço para as crianças brincarem 
e fazerem atividades. E os novos banheiros também vão facilitar muito o cuidado 
com as crianças do maternal”

Monique Bagno, moradora do Bairro Mingu,
mãe da Ana Beatriz Fernandes, de 9 anos, e da Mariah Beatriz Cunha, 
de 3 anos, alunas da E.M. Vera Wanderley Dias

com as reformas, a escola passará a atender todos os alunos com o Programa escola em Tempo Integral, em 2020
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ApRENDIZADO E CApACITAÇÃO pROFISSIONAL 
pARA OS ALUNOS DA EjA 

Modalidade tem o objetivo de incentivar a retomada aos estudos por jovens, 
adultos e idosos que ainda não concluíram a educação básica

EDUCAÇÃO DE JOVEnS E ADULTOS

Voltar aos estudos é uma ótima 
oportunidade para adquirir conhecimentos 
e ter mais oportunidades no mercado de 
trabalho. É para esse público, acima dos 
15 anos, que o Governo Municipal oferece 
a Educação de Jovens e Adultos – uma 
modalidade de ensino que abrange todos 
os níveis da Educação Básica e é destinada 
a jovens, adultos e idosos, que não deram 
continuidade a seus estudos ou não 
tiveram acesso ao ensino fundamental e 
médio na idade adequada.

Atualmente, cerca de 40 estudantes, 
de 25 a 72 anos, encaram o desafio 
do aprendizado, vencendo as próprias 
barreiras e os preconceitos sociais. As 
aulas são ministradas na E.M. Cristiano 
Machado, de segunda a sexta-feira, 
no horário noturno, das 18h às 22h30, 
já que boa parte dos alunos trabalha 
durante o dia. Para aumentar o incentivo 
à retomada dos estudos, são ofertados o 
transporte (aos alunos que se enquadram 
nos critérios municipais), duas refeições 
completas e balanceadas, sendo o lanche, 
na hora da chegada, e o jantar, durante 
o intervalo, além do uniforme e material 
escolar.

Em 2019, além da Educação de Jovens 
e Adultos convencional, a Prefeitura está 
ofertando uma modalidade desse curso 
semipresencial – Ensino a Distância 
(EAD), ligada a formações profissionais. 
A modalidade tem parceria do Sesi-MG e 
pode ser cursada em casa ou em qualquer 
local com acesso à internet, por meio de 
uma plataforma de ensino.

O aluno opta por uma entre dez 
modalidades de cursos, como panificação, 
elétrica predial, costura de lingerie, dentre 
outros. As turmas são formadas de acordo 
com a demanda e as aulas de qualificação, 
ministradas no Senai, acontecem a partir 
das 18h30. As inscrições estão encerradas 
e a primeira turma iniciará as aulas em 
outubro.

 Os estudantes também recebem 
alimentação e vale-transporte. O objetivo 
é impulsionar a capacitação para o 
mercado de trabalho. Além disso, a 
Prefeitura passará a ofertar também os 
cursos de ensino fundamental II e ensino 
médio. Uma vez por semana, os alunos 
precisam frequentar as aulas presenciais.

EM pARCERIA COM 
O SESI, pREFEITURA 
OFERECE CURSOS 
DE qUALIFICAÇÃO 
GRATUITOS AOS 
ALUNOS DA EjA

O EJA é a melhor coisa que aconteceu em minha vida e na de muitos. 
Não tive oportunidade de estudar e, agora, estou abraçando essa 
oportunidade e me dedicando muito. As atividades culturais são muito 
legais. Todos os profissionais, professores e cantineiras, e os alunos são 
pessoas incríveis. Eu estou muito feliz com o tanto que estou aprendendo, 
pois eu sabia muito pouco. Digo a todas as pessoas que não fiquem com 
vergonha de estudar porque estão mais velhas, pois não existe idade para 
estudar, o que importa é a vontade”

Genilda Maria dos Anjos, 53 anos,
moradora do Bairro Cabeceiras

Eu nunca tinha estudado e o EJA me deu essa oportunidade. Comecei 
em março de 2019 e, hoje, já sei ler e consigo escrever algumas coisas. 
Por exemplo, antes, eu não conseguia ler as placas nas ruas e agora já 
consigo. Tenho aprendido muito, fiz muitas amizades e gosto de todos os 
professores. A matéria que eu mais gosto é português. Se você tem o sonho 
de ler, escrever e aprender, abrace esse sonho e realize, pois estudar é bom 
demais”

Magnólia Jesus dos Santos Santana, 50 anos,
moradora do Bairro Alvorada

a modalidade oferece educação básica a jovens, adultos e idosos
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MAIS DE 3 MIL CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Além da ampliação de vagas, Prefeitura tem investido na melhoria das estruturas 

de creches e escolas; unidades atendem crianças de 0 a 5 anos

EDUCAÇÃO InFAnTIL

A vida de muitas famílias 
nova-limenses teve um fôlego novo 
com a ampliação das vagas da 
educação infantil, possível graças 
à reorganização das unidades de 
ensino, além da abertura do Centro de 
Educação Infantil do Jardim Canadá, 
em 2019. Nova Lima conta, hoje, com 
20 unidades, dentro da rede municipal 
de ensino, que atendem 3.223 
crianças com idade entre 0 a 5 anos. 
Dessas, sete centros de educação 
infantil e as creches, recebem 1.416 
crianças de 0 a 3 anos, enquanto 14 
escolas atendem 1.807 crianças de 4 

e 5 anos, a chamada pré-escola. 
Uma novidade, trazida para 

ampliar a qualidade do ensino, 
foi que, desde o início de 2019, os 
professores da educação infantil 
passaram a contar, pela primeira vez, 
com o livro didático da área, mais um 
suporte para estudos e sugestão de 
atividades para as turmas.

Esse trabalho foi possível graças 
ao direcionamento da programação 
curricular e alinhamento das 
unidades. O trabalho pedagógico 
da educação infantil é pautado na 
Proposta Curricular da rede, que foi 

elaborada pela equipe de especialistas 
em educação básica da Secretaria de 
Educação, e foi atualizado de acordo 
com a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), para 2019, utilizando cada 
vez mais os campos de experiências. 
O documento apresenta uma estrutura 
organizada, brinquedos, materiais 
e serviço nutricional para o pleno 
desenvolvimento das crianças, além 
da orientação pedagógica, realidade 
já presente no dia a dia das crianças 
da cidade.

Para equipar as unidades, a 
Prefeitura investiu cerca de R$ 100 
mil em 360 colchonetes, 300 tatames, 
50 cadeirinhas de alimentação, 20 
carrinhos de passeio e dez cercadinhos. 
Todo esse material foi entregue aos 
centros de educação infantil Menino 
Jesus, Lar da Esperança, Maria da 
Conceição Taveira Corrêa, Nize da 
Conceição Silva Ribeiro e Nancy 
Romani Duarte. 

Essas novidades garantem mais 
qualidade e conforto no atendimento 
de bebês e crianças, de 0 a 3 anos, 
proporcionando também ergonomia 
para os profissionais que atuam com 
esse público.

Um levantamento, feito pela 
Prefeitura em 2019, mostrou que dos 
mais de 1.400 alunos matriculados 
nos oito centro de educação infantil, 
creches e no Caic, 77% estudam em 
período integral e somente 23% no 
parcial. Para atender esses alunos 
com qualidade, a rotina nas creches 
começa às 7h e, assim que chegam, 
bebês e crianças pequenas recebem 
um café da manhã que respeita 
os hábitos alimentares de cada 
aluno e as recomendações médicas. 
Cinco refeições diárias compõem 
um cardápio rico, cuidadosamente 
preparado por uma equipe de 
nutricionistas e serventes para 
garantir a segurança alimentar dos 
alunos. 

Cada turma, de até 16 crianças, 
conta com um professor regente, 
de nível superior, e um estagiário, 
estudante dos cursos de pedagogia 
e psicopedagogia, normal superior 
ou magistério. Além dos cuidados 
quanto às necessidades básicas, 
como alimentação, troca de fraldas, 
banhos e sono, os alunos recebem 
um acompanhamento didático com 
base na proposta pedagógica da 
rede municipal. Nesse sentido, são 
estimuladas ao convívio social, à 
autonomia e motivadas quanto ao 
desenvolvimento da linguagem oral, 
áreas sensório-motoras e cognitivas.

•	 O	Centro	de	Educação	 Infantil	Nancy	Romani	Duarte	ficou	 com	o	atendimento	exclusivo	aos	
berçários	-	crianças	de	0	a	2	anos	

•	 A	Escola	Municipal	Áurea	Lima	Taveira	(Caic)	tem	prioridade	no	atendimento	às	crianças	de	2	e	
3	anos	(maternal	I	e	II	)	

•	 A	Escola	Municipal	Martha	Drummond	passou	a	atender	também	a	pré-escola	(1°	e	2°	períodos)	
em	horário	parcial	e	integral,	juntamente	com	as	escolas	Dona	Antonieta	Dias	de	Souza,	Vicente	
Estêvão	dos	Santos	e	Carlos	Henrique	Roscoe

•	 Em	fevereiro	de	2019	foi	inaugurado	o	Centro	de	Educação	Infantil	Maria	da	Conceição	Taveira	
Corrêa,	que	atende	crianças	de	0	a	3	anos	(creche)

CERCA DE R$ 100 MIL 
INVESTIDOS pARA 
MAIS CONFORTO DOS 
pEqUENOS

MAIS DE 70% DOS 
ALUNOS DAS 
CREChES ESTUDAM 
EM hORáRIO 
INTEGRAL

pRINCIpAIS MUDANÇAS EFETIVADAS:

A Ísis começou no Nancy com quatro meses. Agradeço muito a Deus pela 
oportunidade de ter colocado minha filha em uma escolinha tão boa. 
Principalmente por ser da Prefeitura de Nova Lima, pois, com isso, o gasto com 
a criança é mínimo. Venho trabalhar e tenho a certeza de que ela está em boas 
mãos. A escola atende todas as nossas necessidades, desde as instalações, as 
professoras (toda a equipe de educação), a alimentação, a área de lazer, voltada 
para o bem estar das crianças. Enfim, eu adoro a escola!”

Maria Angélica Santos Oliveira Soares, mãe da Ísis Oliveira Soares, 2 anos,
aluna do Centro de Educação Infantil Nancy Romani Duarte

Fo
to

: L
ív

ia
 B

as
to

s



12
19 de OUTUBRO de 2019 • anO 4 • nº 70

novalima.mg.gov.br

CENTRO pSICOpEDAGÓGICO (Cpp) ATENDE MAIS DE 467 ALUNOS, 
ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

ESCOLAS OFERECEM 
ATENDIMENTO ESpECIALIZADO 

pARA 247 ALUNOS

SALAS DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAIS CONTRIBUEM 

pARA O DESENVOLVIMENTO 
DOS ESTUDANTES

EDUCAÇÃO InCLUSIVA

Há 34 anos, o Centro Psicopedagógico Deputado 
Renato Avelar Azeredo, mais conhecido como CPP, 
oferece atendimento a crianças e adolescentes 
com idade entre 2 e 18 anos, que apresentam 
transtornos psíquicos, mentais, fonoaudiológicos, 
psicopedagógicos  ou em seu processo de 
desenvolvimento. Atualmente, 467 alunos são 
atendidos na sede, localizada no Bairro Campo 
do Pires, e no Jardim Canadá nas especialidades 
de psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, 
terapia ocupacional e psiquiatria. Além desses 
serviços oferecidos, o CPP orienta as famílias e 
acolhe crianças e adolescentes encaminhados pelo 
Conselho Tutelar, Ministério Público e outros.

Em 2019, o CPP adquiriu, com investimento 
do Governo Municipal, novos recursos e testes, 
sendo: o Raven, para medir o raciocínio analógico, 

A Educação Inclusiva em Nova 
Lima já está presente em todas 
as 26 escolas da rede municipal. 
No total, 165 alunos recebem 
atendimento especializado de 
psicologia, fonoaudiologia, psi-
copedagogia, terapia ocupacional 
e psiquiatria. Os alunos participam 
de oficinas pedagógicas e têm à 
disposição uma sala de recursos 
e profissionais capacitados para 
acompanhar o desenvolvimento 

desses estudantes. Dentre elas, a 
Escola Ana do Nascimento Souza 
de Educação Especial, que trabalha 
com um currículo adaptado para 82 
alunos, com oficinas pedagógicas 
de complementação e atividades 
funcionais que oferecem aos 
estudantes mais independência, 
autonomia, aprendizagens signi-
ficativas e práticas para a vida 
cotidiana.

Antes instaladas em algumas 
escolas municipais, as Salas de 
Recursos Multifuncionais foram 
centralizadas em três locais: 
nas escolas Ana do Nascimento, 
Benvinda Pinto Rocha, localizada no 
Jardim Canadá, e César Rodrigues, 
no Miguelão. A alteração, efetivada 
em 2018, foi pensada para que o 
aluno com deficiência possa ser 
acompanhado na sala no mesmo 
dia em que recebe atendimentos 
clínicos. Essa mudança foi 
importante para facilitar o trabalho 

de interlocução dos profissionais 
clínicos e pedagógicos, de acordo 
com as particularidades de cada 
aluno, já que os dois serviços 
acontecem consecutivamente. A sala 
é um espaço físico que faz parte 
de um programa do Ministério da 
Educação para promover o acesso, 
a participação e aprendizagem de 
pessoas com deficiência nas escolas 
públicas regulares. As escolas 
que possuíam a Sala de Recursos 
Multifuncionais continuam com esse 
espaço de apoio.

AqUISIÇÃO DE TESTES 
VAI INTERFERIR, 
pOSITIVAMENTE, NO 
ApRENDIZADO E NA 
EVOLUÇÃO DOS ALUNOS

O autismo do Gabriel comprometeu a fala, os 
movimentos e até a socialização. Desde que 
ele começou a receber os atendimentos, houve 
uma nova perspectiva para a vida dele. Hoje, ele 
consegue manipular objetos com naturalidade, 
atende a comandos, sabe esperar. Também 
aprendeu a ler e consegue dar sentido à leitura. 
Eu não conseguiria esse atendimento em uma 
rede particular, já que o valor é muito alto. O meu 
filho é a prova de que esse projeto funciona e faz 
a diferença na vida de quem participa”

Juliana Karla Viana, mãe do Gabriel Tadeu 
Santana, de 9 anos

A escola Ana do Nascimento tem sido 
de grande importância na vida do meu 
irmão. Podemos ver o desenvolvimento 
dele, a cada dia, em todos os aspectos. Ele 
é muito bem acompanhado por todos os 
profissionais que trabalham na escola e 
ele ama estar lá, faz parte da vida dele. Só 
tenho a agradecer por tudo o que a escola 
proporciona a ele”

Marilda Clemente Silva Epifânio, irmã 
do Antônio Carlos Silva,
aluno da Escola Ana do Nascimento Souza 
de Educação Especial

a capacidade de abstração e percepção; o WISC IV, 
para avaliar a capacidade intelectual das crianças 
e o processo de resolução de problemas, dentre 
outros; além do TDE II, um teste de desempenho 

escolar, que avalia as habilidades escolares em 
geral. Essas novidades visam ampliar a qualidade 
do atendimento a crianças e adolescentes, para 
melhoria do processo educacional.

cPP oferece atendimento nas especialidades de psicologia, 
fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional e psiquiatria
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mEREnDA ESCOLAR 

MERENDA ESCOLAR COM MAIS qUALIDADE, 
VARIEDADE E FISCALIZAÇÃO 

São distribuídas 19 mil refeições, por dia, para os alunos da rede municipal de ensino; 
por ano, a Prefeitura investe mais de R$ 3 milhões na merenda escolar

Nos últimos três anos, a 
alimentação escolar em Nova Lima 
deu um salto em qualidade, segurança 
e quantidade. Muitas foram as 
mudanças estruturais realizadas, 
como no cardápio, com a inclusão 
de frutas diferentes e novas receitas 
e com a melhoria na qualidade do 
hortifruti – resultado da fiscalização 
dos itens entregues nas unidades 
escolares. 

Também houve a inclusão de 
novas refeições no cardápio: tanto 
os alunos da manhã quanto os do 
turno da tarde passaram a receber, 
respectivamente, o almoço no final e no 
início do período escolar. Já os alunos 
da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), que antes recebiam apenas 
uma refeição, foram contemplados 
com um lanche no início do turno e 
uma refeição completa no intervalo.

Como resultado, hoje, a Prefeitura 
oferece – desde o berçário até a 
Educação de Jovens e Adultos – 19 mil 
refeições diárias, num total de 380 
mil refeições ao mês. Uma mesma 
criança chega a receber, por dia, até 
cinco refeições. São investidos, por 

ano, R$ 3,3 milhões na merenda. 
Desse valor, aproximadamente R$ 2 
milhões vêm da Prefeitura e cerca 
de R$ 1 milhão é repassado pelo 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), do governo federal.

No início da gestão foram 
identificados inúmeros casos de 
sobrepeso, obesidade e de doenças, 
como diabetes, nas crianças da 
rede municipal, verificados pelas 
avaliações do setor de nutrição. 
Assim, as refeições passaram a ser 
oferecidas nos horários ideais.

Desde 2017, as avaliações 
nutricional e antropométrica 
(medição de peso e altura) foram 

ampliadas aos alunos do EJA e novos 
equipamentos e utensílios, como 
freezers e geladeiras, adquiridos, 
para o correto armazenamento dos 
alimentos. Além disso, diariamente, 
as sobras das refeições que ficam nos 
pratos dos estudantes são pesadas. 
Essa rotina auxilia a identificar quais 
preparações fazem mais sucesso e 
quais precisam ser alteradas, além 
de contribuir para o controle do 
desperdício.

Atualmente, há maior acompa-
nhamento da produção e distribuição 
das refeições pelas nutricionistas. A 
Prefeitura realiza, ainda, pesquisa 
de satisfação da merenda escolar; 
atendimento aos casos de diabetes, 
intolerância à lactose, doença celíaca, 
alergia a proteína do leite de vaca; 
além de medidas de incentivo aos 
bons hábitos alimentares, como a 
realização de atividades de educação 
alimentar e nutricional com alunos, 
pais e funcionários e a proibição da 
oferta de refrigerante no ambiente 
escolar.

NOVOS pROCESSOS 
pARA UMA 
ALIMENTAÇÃO 
SAUDáVEL E 
AUMENTO DO 
CONTROLE 
NUTRICIONAL

Eu fico muito feliz, pois, na 
minha época a merenda era 
diferente. A gente saía de casa 
já com café da manhã e só 
tinha um lanche na escola. Hoje, 
por exemplo, se a criança sai 
atrasada e não toma o café, 
temos a segurança de que a 
escola vai fornecer o alimento 
e que ele é saudável. Quanto 
ao almoço, o Davi elogia muito, 
sempre comenta sobre alguma 
verdura que não comia e 
hoje come. Sabemos que se a 
criança não se alimenta bem, o 
rendimento escolar cai, então, é 
muito bom saber que os alunos 
têm a alimentação completa, 
saudável, que é acompanhada 
por nutricionistas e é feita com 
qualidade”

Angelina Nunes Silva, mãe do 
Davi Nunes Silva, 10 anos,
aluno do 4° ano da E.M. Dona 
Antonieta Dias De Souza

alunos das escolas da rede municipal de ensino chegam a receber até cinco refeições, por dia
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MAIS SEGURANÇA ALIMENTAR NAS ESCOLAS 
COM A AqUISIÇÃO DE TERMôMETROS

REFEIÇÕES ADEqUADAS pARA CADA FAIxA ETáRIA

CONSELhO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FISCALIZA 
A qUALIDADE DA MERENDA

mEREnDA ESCOLAR

Para proteger os alimentos 
e ofertar a merenda escolar com 
qualidade e sem riscos, a Prefeitura 
adquiriu, em 2019, termômetros dos 
tipos infravermelho e espeto, para 
todas as escolas da rede municipal. 
Com os equipamentos é possível 
fazer o registro da temperatura de 
conservação dos alimentos – um 
importante fator de controle para a 
segurança alimentar. 

O termômetro tipo espeto é 
utilizado para avaliar a temperatura 
dos alimentos, a fim de verificar 
preparações quentes e frias (por 
exemplo: arroz, feijão, carnes, 
guarnições, saladas e bebidas). 
Já o termômetro tipo infravermelho 
é utilizado para averiguar a 
temperatura dos equipamentos e 
de alimentos mais rígidos, como as 
carnes congeladas no ato de entrega.

Nas creches, são ofertadas cinco refeições 
diárias, que incluem café da manhã, fruta no 
lanche, almoço, lanche da tarde e jantar. Já os 
alunos do ensino fundamental, que estudam meio 
período, recebem, no turno da manhã, café da 
manhã, lanche e almoço; e no turno da tarde, 
almoço e lanche – normalmente, com frutas, 
bebida a base de leite ou sucos naturais, bolos, 

tortas ou sanduíches – e o almoço, sempre 
completo com variadas opções de carne, peixe e 
frango, arroz, feijão, guarnição e salada.

Quem participa do programa Escola em 
Tempo Integral recebe quatro refeições, enquanto 
permanece na unidade de ensino. Os alunos da 
EJA também contam com café da tarde e jantar. 
A alimentação sempre busca observar a 

necessidade nutricional de cada fase, além de 
respeitar as legislações do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae) e as orientações do 
Conselho de Alimentação Escolar. Todo processo 
de compra, produção e distribuição da merenda é 
fiscalizado pelo Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE).

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 
tem como atribuição acompanhar e fiscalizar a 
execução do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), verificando a aplicação dos recursos, 
o cumprimento das diretrizes e a qualidade da 

alimentação ofertada aos estudantes. A atuação do 
CAE é de extrema relevância social, uma vez que 
contribui para assegurar o direito dos estudantes 
de receberem uma alimentação de qualidade, 
durante a permanência na escola. 

O conselho é composto por sete membros 
titulares e sete suplentes (com mandato de 
quatro anos), que representam o poder executivo, 
pais de alunos, entidades civis organizadas e de 
trabalhadores da educação e de discentes.
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InCEnTIVOS AOS ESTUDOS

pREFEITURA DISTRIBUIU 8 MIL KITS COM MATERIAIS 
ESCOLARES GRATUITOS, EM 2019

UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS TAMBéM FORAM ENTREGUES

NOVOS EqUIpAMENTOS pARA A EDUCAÇÃO

TRANSpORTE GRATUITO CONTEMpLA 
CERCA DE 8 MIL ESTUDANTES

Um dos itens que mais pesa no 
orçamento das famílias no início de 
ano é a compra do material escolar. 
A média de preço de uma lista básica 
fica em torno de R$ 150,00, fora 
mochila e estojo, que fazem esse valor 
subir ainda mais. Com a preocupação 
de incentivar os estudantes, 
oportunizar a igualdade e reduzir essa 

despesa no orçamento das famílias 
nova-limenses, a Prefeitura distribuiu, 
em 2019, cerca de 8 mil kits escolares 
para os alunos, desde o berçário até 
a Educação de Jovens e Adultos. 
O material foi entregue contendo 
itens de acordo com a série do aluno. 
Dentre eles, estão: mochila, estojo, 
borracha, cadernos brochurão com 

e sem pauta, caderno especial de 
desenho, lápis, caixa de lápis de cor, 
régua, cola e tesoura. Os estudantes 
de 4 e 5 anos receberam massa de 
modelar e toalha felpuda – item que 
também foi entregue às crianças 
do berçário. Para os alunos da 
Educação de Jovens e Adultos, foram 
acrescentadas canetas. 

Em mais uma ação voltada para a educação 
de Nova Lima, o Governo Municipal entregou, para 
os 8 mil estudantes da rede municipal de ensino, 
novos uniformes escolares, no início do ano letivo 
de 2019. Cada aluno recebeu um kit composto por 
duas blusas de manga curta, uma camiseta regata, 

uma calça, um casaco e duas bermudas para os 
meninos ou dois short-saias para as meninas. No 
total, 70 mil peças foram entregues.

O uso dos uniformes traz benefícios tanto para 
a comunidade escolar, quanto para pais, mães 
e responsáveis pelos alunos, uma vez que gera 

praticidade e economia. Além disso, possibilita a 
identificação dos estudantes em possíveis situações 
de perigo na rua e ainda contribui para evitar a 
evasão escolar. Ajuda também a evitar determinadas 
situações discriminatórias que ensejam a prática de 
bullying nas escolas.

Em 2019, todas as escolas tiveram as carteiras 
escolares substituídas por novas. Além disso, foram 
adquiridos vários equipamentos para as unidades 
escolares: bebê conforto, toalha de banho e rosto, 
colchonete, lençol, armários, bebedouros grandes, 

fogão inox, forno micro-ondas, máquina de lavar, 
estante, tanquinho, batedeira, cobertor, entre 
outros. 

As carteiras e cadeiras são adequadas para a 
idade dos alunos, favorecem a acomodação com 

postura correta e conforto; consequentemente, 
propiciam melhor rendimento no aprendizado, além 
do ambiente novo estimular o aluno a se interessar 
mais pelas atividades escolares.

Os alunos da rede municipal de ensino e das 
escolas estaduais também contam com o transporte 
escolar gratuito, oferecido pela Prefeitura. Por ano, 
cerca de 8 mil estudantes, que moram a uma 
distância acima de 1km da escola, recebem o 
benefício.

De 2017 até agosto de 2019, o Go-
verno Municipal investiu mais de  
R$ 40 milhões para ofertar o serviço, que é 
feito em parceria com cooperativas e a conce- 
ssionária do transporte municipal. Para ter 
direito ao benefício, é necessário se inscrever na 

Secretaria de Educação (no caso de alunos das 
escolas estaduais) ou na secretaria da escola  
(no caso de alunos das escolas municipais), 
respeitando os critérios de zoneamento e 
quilometragem.

Eu tenho duas crianças e a ajuda 
com o uniforme e com os kits foi 
ótima. Em relação ao material 
escolar, além de ser de qualidade, 
por ter vindo com marcas muito 
boas, nos ajudou a evitar o gasto 
no começo do ano com o material, 
que é alto. Já o uniforme veio 
com um material muito bom e 
com várias opções de peças, o que 
permite que a gente lave quando 
estiver sujo, dá para revezar. Estar 
com o uniforme é extremamente 
importante para identificar a 
criança e também para que 
todos usem a mesma roupa, sem 
distinção”

Emily da Costa Fonseca,
moradora do Bairro Parque Santo 
Antônio, mãe do Gustavo, de 9 
anos, e do Matheus, de 6 anos, 
alunos da E.M. José Brasil Dias

Kits escolares e peças de uniforme foram entregues a todos os alunos da rede municipal de ensino, no início de 2019
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LITERATURA CANTADA INCENTIVA O pRAZER 
pELA LEITURA E A MUSICALIDADE

EDUCAÇÃO AMBIENTAL AMpLIA ATUAÇÃO 
COM pROGRAMA DA pOLíCIA MILITAR

TRÂNSITO NA ESCOLA: EDUCAR pARA 
O TRÂNSITO, EDUCAR pARA A VIDA

O Projeto Literatura Cantada, 
desenvolvido desde 2017, tem o 
objetivo de fomentar o prazer pela 
leitura, despertar a musicalidade 
inerente, estimular atitudes de 
respeito às diversidades e incentivar 
as manifestações artísticas e 
culturais locais. Diversas intervenções 
são realizadas, dentro e fora do 
ambiente escolar, levando a literatura 
e a música, por meio de brincadeiras, 
cantigas, rodas de leituras, contação 
de histórias e saraus musicais. Em 
2018, o projeto recebeu, por meio 
de parcerias, mais de 3 mil livros de 
diferentes temáticas para incentivar o 
gosto pela leitura nas crianças.

Aprender desde cedo a preservar o meio 
ambiente é uma das propostas do projeto 
de Educação Ambiental, retomado em 2017. 
Desenvolvido em escolas da rede municipal e 
particular de Nova Lima, o objetivo é conscientizar 
os alunos da educação infantil e do 1º ao 5º ano 
do ensino fundamental sobre as ações práticas 
que contribuem para minimizar os impactos na 
natureza e na vida das pessoas.

Com jogos de memória e dominós, os alunos 
aprendem a não desperdiçar alimentos, se 
preocupar com o gasto de energia, não desperdiçar 
água e reduzir a produção de resíduos sólidos. 
Mais ainda, o projeto desperta nos estudantes a 
responsabilidade como cidadãos e a necessidade 
de cuidar do patrimônio ambiental para as 
gerações do presente e do futuro.

Em 2019, a Prefeitura fechou uma parceria 
com a Polícia Militar para oferta do Programa 
de Educação Ambiental (Progea), cujo objetivo 
é proporcionar aos alunos experiências em prol 
da conscientização ambiental. O Programa será 
desenvolvido, neste ano, em duas escolas da 
rede no Programa Escola em Tempo Integral - 
Dalva Cifuentes Gonçalves e Vicente Estêvão dos 
Santos, com expectativa de ampliação em 2020.

Com o objetivo de prevenir e formar cidadãos 
conscientes e responsáveis no trânsito, a Prefeitura 
criou, em 2017, o projeto Trânsito na Escola: educar 
para o trânsito, educar para a vida. Noções de 
trânsito, exercício da cidadania, comportamento 

seguro no trânsito e resgate de valores foram alguns 
dos conteúdos trabalhados. Para maior fixação 
dos temas, os alunos contam com aulas teóricas 
e práticas para serem multiplicadores da paz no 
trânsito. Outras atividades também são realizadas, 

como a ida dos alunos à Trânsitolândia, em Belo 
Horizonte, e a participação na Blitz Educativa. 
O projeto atende uma escola por semestre e são, 
em média, 340 alunos beneficiados.

pROJETOS E pROgRAmAS

Na e.M. Vicente estêvão dos santos as atividades do Progea já começaram
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DIVERSÃO E ApRENDIZADO 
COM O pROjETO hORTA pEDAGÓGICA

EDUCAÇÃO EMpREENDEDORA pARA 
A FORMAÇÃO COMpLETA DOS ALUNOS

pROjETO TRAVESSIA pREpARA O ALUNO 
pARA INGRESSO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO

O processo de preparar a 
terra, semear, cuidar, colher e 
consumir os alimentos ganha um 
significado especial com o projeto 
Horta Pedagógica. Nele, as crianças 
encontram um espaço alicerçado 
na aprendizagem, produção e 
construção de conhecimentos. Além 
disso, é uma forma de utilizar 

o pátio da escola para além das 
atividades de brincadeiras, como 
um espaço para processos de 
ensino-aprendizagem fora da sala 
de aula. A horta pedagógica é 
aberta a professores de diferentes 
áreas que podem utilizar o local 
em suas atividades teóricas e 
práticas, facilitando o aprendizado 

dos alunos. Atualmente, o projeto 
acontece na E.M. Dulce Santos 
Jones e está em implantação no 
Centro de Educação Infantil Maria 
da Conceição Taveira Corrêa. Após 
as obras, que estão sendo realizadas 
na E.M. Vera Wanderley Dias, a 
horta também será retomada nessa 
unidade.

Ensinar o caminho para o futuro do trabalho. 
Com o projeto Educação Empreendedora, elaborado 
junto à Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho 
e Renda, os profissionais da rede municipal de 
ensino estão se capacitando para trabalhar 
com alunos essa visão aliada à tecnologia ao 
mercado. A primeira atividade efetivada foi a 

capacitação de cerca de 30 profissionais, feita 
por consultores do Sebrae-MG. O objetivo é 
levar para a sala de aula atividades com foco no 
comportamento empreendedor dos alunos, por 
meio do estímulo à criatividade, das soluções 
frente a desafios e do uso da tecnologia como 
caminho futuro para as próximas gerações. 

O Educação Empreendedora está em andamento 
e as escolas já enviaram os projetos, que serão 
avaliados pelo Sebrae para serem colocados em 
prática nas escolas.Em 2020, todas as turmas 
do Projeto Escola em Tempo Integral serão 
contempladas com a educação empreendedora.

Com o objetivo de promover a adaptação dos 
alunos do 5º ano, que fazem parte do Programa 
Escola em Tempo Integral e ingressarão na rede 
estadual de ensino, em 2020, a Prefeitura criou o 
Projeto Travessia. O objetivo é fazer com que os 
estudantes mudem de um ambiente escolar para 
outro, sem sofrer interferências no aprendizado em 
decorrência do novo contexto, das atividades, novos 
professores, métodos de avaliação e até mesmo 

do “choque cultural”, que ocorre nessa transição. 
A ideia é, também, incluir os pais nesse projeto, 
fazendo-os compreender o processo de adaptação 
do aluno, bem como as mudanças, físicas, afetivas 
e sociais, que ocorrem nesse período, a fim de fazer 
com que eles sejam parceiros.

O projeto acontece em três etapas, desenvolvidas 
nos meses de outubro, novembro e dezembro. 
No primeiro momento haverá um ajuste de 

expectativas entre os alunos, pais e professores, 
a fim de ouvirem o que os estudantes esperam 
com a nova etapa. Em seguida, acontecerão 
visitas guiadas até as escolas estaduais de Nova 
Lima, acompanhadas de palestras, para que os 
alunos conheçam, de perto, esse novo ambiente. 
Por fim, ocorrerá um novo encontro, em que pais 
e alunos poderão tirar dúvidas sobre as novidades 
apresentadas.

Eu gostei muito de 
participar, pois, na horta, 
nós produzimos alimentos 
saudáveis, como alface, 
almeirão, rúcula e couve. 
Ajudamos a limpar o canteiro 
para receber as sementes, a 
regar as mudas e, quando 
as verduras cresceram, nós 
colhemos, levamos para 
casa e estamos incentivando 
nossos pais a fazerem uma 
horta em casa também”

Nicolly Vitória Oliveira 
Fernandes Lima, 10 anos,
aluna do 5° ano da E.M. Dulce 
Santos Jones
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pRIMEIRA EDIÇÃO DO pROjETO CURTINDO FéRIAS 
NA ESCOLA RECEBEU MAIS DE 1.300 ALUNOS

COFEM INCENTIVA O ESpORTE E A INTEGRAÇÃO 
ENTRE A COMUNIDADE ESCOLAR

pROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 
FORTALECE E ApOIA AS ESCOLAS

INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA

pROJETOS E pROgRAmAS

Em 2019, cerca de 1.370 alunos aproveitaram 
as férias de julho para brincar com os colegas, 
dançar, fazer teatro, karatê, capoeira, ler e desfrutar 
de uma série de atividades de cultura, esporte e 
lazer, ofertadas, gratuitamente, pela Prefeitura 
nas unidades da rede municipal de ensino. 

O Curtindo Férias na Escola, realizado pela primeira 
vez na cidade e voltado aos estudantes do ensino 
fundamental, teve uma adesão surpreendente: 
cerca de 30% dos alunos participaram. 

O projeto aconteceu durante o recesso de julho, 
das 13h às 17h, em 14 escolas que atendem essa 

fase de ensino. Além de proporcionar aos estudantes 
uma ocupação sadia do tempo livre, prevenindo 
situações de risco e vulnerabilidade, a colônia de 
férias também cumpriu o objetivo de auxiliar as 
famílias quanto aos cuidados com suas crianças, 
durante esse período.

A Copa de Futsal das Escolas Municipais (Cofem) ocorre 
entre as escolas da rede, no segundo semestre do ano, 
com as categorias sub-11 masculina, que, em 2019, está 
na oitava edição, e a sub-11 feminina, criada em 2017. As 
escolas se enfrentam na 1a fase e nas quartas de final, nas 
quadras das escolas municipais, e, nas semifinais e finais, 
os jogos ocorrem em quadras neutras. São premiados os 
quatro primeiros lugares, os artilheiros, goleiros menos 
vazados e os alunos destaques da Seleção Cofem. O objetivo 
do projeto é oferecer aos alunos integração e socialização 
desportiva, além de possibilitar um intercâmbio entre as 
escolas municipais e a oportunidade de conhecer outro 
ambiente escolar. A Cofem envolve os profissionais de 
Educação Física e professores referência do Programa 
Escola em Tempo Integral.

Nova Lima aderiu 100% ao programa Mais 
Alfabetização, criado pelo governo federal, com 
o intuito de avaliar o nível de alfabetização dos 
estudantes do ensino fundamental. A avaliação 
(diagnóstica inicial, de percurso e somativa; análise 

e monitoramento de resultados e intervenção 
pedagógica) apontou, no início da gestão, uma 
quantidade significativa de crianças nos níveis 
insuficientes de alfabetização (leitura, escrita 
e matemática). Para mudar esse resultado, o 

programa tem fortalecido as unidades escolares 
no processo de alfabetização dos estudantes, 
garantindo apoio do assistente de alfabetização ao 
professor alfabetizador, por um período de cinco 
horas semanais.

O Programa Inovação Educação Conectada, 
do governo federal, tem sido instituído em 
consonância com o Plano Nacional de Educação, que 
contempla as competências digitais: visão, recursos 
educacionais digitais, formação e infraestrutura. 
O objetivo é apoiar a universalização do acesso à 

internet de alta velocidade em escolas urbanas e 
fomentar o uso pedagógico das tecnologias digitais 
na educação básica, algo que já é utilizado na rede 
municipal de ensino. O programa é dividido em três 
fases. A primeira delas já foi iniciada e contemplará 
17 escolas de Nova Lima com recursos para o 

aumento da banda larga de internet nas escolas, de 
acordo com o número de alunos, além da aquisição 
de switches (equipamento para extensão física dos 
pontos de rede) e no- break (sistema de alimentação 
elétrica), potencializando a expansão quanto ao uso 
dos equipamentos pelos alunos e professores.
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Eu achei muito legal, pois, ao invés de ficarmos na rua, nós 
fizemos várias atividades diferentes. Teve capoeira, aula de 
teatro e educação física. Muitos esportes que a gente não 
conhecia, eles passaram para a gente e nos ensinaram a jogar, 
foi muita novidade. Gostei muito de ter vindo à escola para 
brincar, porque se ficasse em casa nas férias eu iria só assistir 
televisão”

Alexandra Cássia Pimenta Neto, 9 anos,
aluna do 4° ano da E.M. Vicente Estevão Dos Santos

O projeto foi excelente para tirar as crianças um pouco da 
internet, da televisão, e ocupar a cabeça com atividades 
diferentes. Eu preferi deixar a Alexandra passar as férias na 
escola também por conta do convívio com os colegas. 
E foi ótimo, pois ela chegava em casa animada, contando as 
atividades esportivas, e já está empolgada para participar do 
próximo”

Valéria Cássia Pimenta Ferreira,
mãe da Alexandra, moradora do Bairro Alto do Gaia
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CApACITAÇÃO DOS pROFISSIOnAIS DA EDUCAÇÃO

CERCA DE 90 EDUCADORES pARTICIpARAM 
DO CURSO SOBRE pRIMEIROS SOCORROS

MAIS DE 1.000 pARTICIpAÇÕES 
NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS

MAIS DE 300 pROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CApACITADOS 
EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

pARTICIpAÇÃO 
NA pROpOSTA DO 

CURRíCULO 
REFERêNCIA DE 
MINAS GERAIS

jORNADA pEDAGÓGICA 
DE LíNGUA INGLESA 

CApACITOU 80 
pROFESSORES

CONhEÇA A BIBLIOTECA DO EDUCADOR

Em 2018, cerca de 90 profissionais, que atuam 
no Programa Escola em Tempo Integral, das 15 
escolas de ensino fundamental, passaram por uma 
capacitação sobre primeiros socorros, realizada 

pela Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somit). 
A formação contribui para que os profissionais da 
educação possam atuar rapidamente em casos de 
urgência. Os alunos participantes do programa 

também foram capacitados, recebendo orientações 
sobre como agir de forma assertiva em casos 
emergenciais.

Unir teoria e prática para ampliar o 
conhecimento e provocar mudanças na postura e 
no fazer pedagógico dos profissionais da educação 
é um dos objetivos da Formação Continuada. 
O projeto atua com um processo permanente de 
aprimoramento dos saberes necessários à atividade 

profissional, com o objetivo de assegurar um ensino 
de melhor qualidade aos estudantes. 

Desde 2017, as capacitações já somam mais de 
1.000 presenças, entre professores, supervisores e 
articuladores da educação. Além disso, são realizados 
encontros mensais com as diretoras e bimestrais 

com supervisores da educação infantil e do ensino 
fundamental. As capacitações são ministradas por 
equipes técnicas da própria Secretaria de Educação, 
otimizando recursos públicos e valorizando a 
expertise de servidores municipais.

Cerca de 300 profissionais da rede municipal 
de ensino participaram, em 2019, do VI Curso de 
Formação de Serventes e Auxiliares de Serviços 
Gerais, realizado no Teatro Municipal Manoel Franzen 
de Lima. O objetivo da iniciativa foi capacitar 
serventes, auxiliares de serviços gerais e zeladores, 
trazendo temas pertinentes para o cotidiano de 

trabalho e para a valorização dessas equipes, que 
exercem função fundamental na rotina das escolas. 

A programação abordou temas ligados ao 
gerenciamento de conflitos no local de trabalho, o 
papel da servente escolar, o poder da autoestima e 
a alimentação especial enquanto direito do aluno. 
Formações como essa ocorrem, anualmente, sempre 

com temáticas pertinentes ao processo de trabalho. 
Além delas, todos os meses, acontecem os Pitacos 
de Qualidade, momentos de capacitação interna 
quando são tratados conteúdos técnicos, ligados 
ao manual de boas práticas de fabricação da rede 
municipal, para garantir a segurança alimentar e 
nutricional dos alunos.

Profissionais da Secretaria Municipal 
de Educação e supervisores das escolas 
municipais nova-limenses formaram, em 
2019, o primeiro grupo a participar das 
oficinas Trilhas Temáticas, promovidas, 
em Belo Horizonte, pelo governo estadual, 
com o objetivo de elaborar a proposta 
do Currículo Referência de Minas Gerais 
que orientará a educação infantil e 
fundamental em todo o estado.

A Jornada Pedagógica da Língua Inglesa, que aconteceu, 
em 2018, na Escola Municipal José Brasil Dias, reuniu 
professores da rede pública e privada que ampliaram o 
conhecimento em ensino da língua estrangeira. O encontro 
foi realizado pela Prefeitura, em parceria com o Programa 
Interfaces da Faculdade de Letras da Universidade Federal 
de Minas Gerais, e o objetivo foi proporcionar formação 
continuada aos professores de inglês e oferecer espaço 
para ensino, extensão e pesquisa na área. Além dessa 
oportunidade de formação, os palestrantes apresentaram 
práticas que dão certo no dia a dia, pesquisas que estão 
sendo desenvolvidas e novas tecnologias utilizadas.

Os profissionais da educação e estudantes da 
área contam, em Nova Lima, com a Biblioteca do 
Educador com mais de 10 mil títulos de livros e 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. No local, 
existe uma grande variedade de livros didáticos, 
técnicos, slides, revistas, DVDs e materiais que 

podem enriquecer o trabalho do professor, além 
de ambiente digital para pesquisas e cursos on-
line. A Biblioteca do Educador pode ser utilizada 
por professores das redes municipal, estadual e 
particular e alunos dos cursos da área de educação, 
de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.
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Em cada capacitação tive a oportunidade 
de ampliar a qualidade de minhas 
aulas. Dessa forma, oportunizando 
aos alunos novas estratégias para a 
introdução dos conteúdos e também 
para o enriquecimento de vocabulário, 
desenvolvimento da leitura e interpretação, 
além da valorização e interesse pelos textos 
lidos”

Simone Cristina Ribeiro,
professora na E.M. César Rodrigues
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CONFIRA TODOS OS ENDEREÇOS E CONTATOS DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO

COnTATOS

Secretaria Municipal de educação
Rua Rezende, nº 80 - Centro
E-mail: gabinete2016.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-4428
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h

centro de educação Maria de lourdeS 
Scoralick Serretti
Rua José Felix Santos, 83 - Bela Fama
E-mail: ceimlss.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3542-4589
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

centro de educação infantil nancy 
roMani duarte
Rua Seis, 40 - Oswaldo Barbosa Penna
E-mail: ceinr.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3542-3077
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

centro de educação infantil nize 
conceição Silva ribeiro
Rua Santiago, 35 - Honório Bicalho
E-mail: cnr.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3542-5209
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

centro de educação infantil profeSSor 
cáSSio Magnani
Rua Yuri, 65 - Jardim Canadá
E-mail: ceipcm.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3581-3521
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

centro de educação infantil Maria da 
conceição taveira corrêa
Avenida Alaska, 720 - Jardim Canadá
E-mail: ceimct.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-9569
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

creche Menino JeSuS
Rua Professor Aldo Zanini, 440 - Quintas
E-mail: cmj.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-3346
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

creche lar da eSperança
Rua Paraná, 532 - Cristais
E-mail: pecle.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-2678
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

centro pSicopedagógico (cpp)
Rua Poços de Caldas, 285 - Campo do Pires
E-mail: cpp.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3615-4120
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola ana do naSciMento Souza de 
educação eSpecial
Rua Poços de Caldas, 285 - Bairro Campo do Pires
E-mail: eanee.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3615-4109
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal áurea liMa taveira
Rua José Agostinho, 2335 - Oswaldo Barbosa Pena
E-mail: emalt.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-6909
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal benvinda pinto rocha
Rua Caledônia, 120 - Jardim Canadá
E-mail: embenvinda.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-8974
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal carloS henrique roScoe
Rua Francisco Rocha, 20 - Retiro
E-mail: emchr.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-2499
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal céSar rodrigueS
Alameda das Azaléias, Lote 08 – Retiro do 
Rodeador
E-mail: emcr.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-8516
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal criStiano Machado
Rua Madre Tereza, 391 – Centro
E-mail: emcm.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3542-5588
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal dalva cifuenteS 
gonçalveS
Rua Jardim, 10 - Honório Bicalho
E-mail: emdcg.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-3940
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal david finlay
Rodovia MG-030, km 437 - Galo
E-mail: emdf.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3583-1141
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal dona antonieta diaS 
de Souza
Rua Curitiba, 23 - Chácara dos Cristais
E-mail: emads.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3542-5762
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal dulce SantoS JoneS
Rua Sete, 40 - Santa Rita
E-mail: dulce.jones.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3542-8570
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal eMília de liMa
Rua Abolição, 88 - Centro
E-mail: emel.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3542-5632
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal harold JoneS
Rua Dr. Lunds, 529 - Vila Aparecida
E-mail: emhj.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3581-8199
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal florie Wanderley diaS
Rua Princesa Isabel, 120 - Vila São José 
(Cabeceiras)
E-mail: emfwd.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-1728
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal JoSé braSil diaS
Rua Emanuel, 145 - Vale da Esperança
E-mail: emjbd.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-6930
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal JoSé franciSco da Silva
Avenida Esmeraldas, 59 - Barra do Céu
E-mail: emjfs.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-6715
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal Martha druMMond 
fonSeca
Rua José Agostinho, 2335 - Oswaldo Barbosa Pena
E-mail: emmdf.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3581-2980
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal rubeM coSta liMa
Alameda das Quaresmeiras, 77 - Parque Jardim 
Amanda
E-mail: emrcl.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3547-7470
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal vera Wanderley diaS
Rua José Joaquim de Souza, 80 – Mingu
E-mail: emvwd.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3542-8002
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h

eScola Municipal vicente eStevão doS 
SantoS
Rua José de Oliveira, 1320 - Bela Fama
E-mail: emves.educnl@gmail.com
Telefone: (31) 3541-4758
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h


