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ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
TEM 35% DE OBRAS PRONTAS

Trabalhos seguem em ritmo acelerado; unidade deve ser entregue em fevereiro de 2019 
As obras da primeira Escola de Tempo In-

tegral da história de Itapevi, localizada no 
Parque Suburbano, estão em ritmo acelera-
do: 35% das intervenções já foram concluí-
das, segundo a Secretaria de Planejamento. A 
nova unidade ficará no lugar do antigo Cemip 
(Centro de Eventos Jaci Januário da Silva), no 
Parque Suburbano. A obra deve ser entregue 
em fevereiro de 2019.

Cerca de 980 metros cúbicos de entulho 
foram retirados da área de 18.234,13 m² no 
final da segunda quinzena de janeiro deste 
ano, o equivalente a 130 toneladas de mate-
riais. Agora, cerca de 50 operários estão cons-
truindo as estruturas que servirão de funda-
ção para a obra. A administração irá investir 
R$ 13.663.314,78 na construção da unidade.

A Escola de Tempo Integral será uma uni-
dade modelo, com uma área construída de 
6.591,15 m² para cerca de 1 mil estudantes 
do ciclo I do Ensino Fundamental, de 1º a 5º 
ano, que entrarão às 7h da manhã e ficarão 
até o final da tarde estudando.   

Será um edifício com espaço térreo, dois 
pavimentos superiores e um estacionamento 
com capacidade para 90 vagas de veículos. A 
unidade terá ainda 25 salas de aula, espaço 
para exame médico, quadra poliesportiva, 
piscina, laboratório, sala de dança, sala de 
arte, auditório, sala de informática, almoxari-
fado, secretarias, sala de professores, sala de 
coordenação, sala de materiais pedagógicos, 
cozinha, despensa, refeitório e triagem.

A nova escola irá oferecer cinco refeições 
diárias para todos os alunos, além de ativida-
des esportivas, culturais e até aula de nata-
ção. 

Em breve, segundo o prefeito Igor, será 
dada uma ordem de serviço para execução da 
segunda Escola de Tempo Integral, no Jardim 

Santa Rita, com previsão para atender tam-
bém outras mil crianças.

UNIFORMES E KITS ESCOLARES
A Prefeitura distribuiu cerca de 28 mil 

uniformes e 29 mil kits de material escolar 
para os alunos das 68 escolas do municí-
pio, além dos alunos atendidos pela APAE 
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais) de Itapevi.

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO
Em fevereiro, a Prefeitura de Itapevi lan-

çou o Transporte Escolar Gratuito (TEG), 
destinado a alunos da rede municipal de 
ensino que moram a mais de dois quilô-

metros das escolas e para estudantes com 
deficiência. A novidade conta com 43 veí-
culos, incluindo 18 ônibus, quatro micro-
-ônibus e 21 vans, sendo cinco delas adap-
tadas especialmente para o transporte de 
pessoas com deficiência. 

PROGRAMA SEXTA FELIZ BENEFICIA 
MAIS DE 25 MIL ESTUDANTES

Cuidar do bem-estar infantil, oferecer 
alimentação escolar de qualidade e olhar 
com carinho para as crianças da cidade são 
alguns dos objetivos do programa Sexta Fe-
liz, que entrega de lanches todas às sextas-
-feiras, na saída do período escolar, parae 
25 mil estudantes das 68 escolas da rede. 

Construção da unidade mostra prioridade da educação para a Prefeitura

Foto: Pedro Godoy/ Ex-Libris/ Secom PMI 
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