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Cidade agora tem duas unidades em construção 
que beneficiarão 2 mil crianças de 1ºa 5º ano 
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PREFEITURA INICIA SEGUNDA 
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 

Cidade agora tem duas unidades em construção que beneficiarão 2 mil crianças de 1ºa 5º ano 
A Prefeitura iniciou no sábado (11) as 

obras de construção da segunda Escola de 
Tempo Integral, no bairro Jardim Santa Rita. 

A primeira está sendo construída desde 
o início do ano no Parque Suburbano, onde 
funcionava o Cemip (Centro de Eventos Jaci 
Januário da Silva).

 A Escola de Tempo Integral deve ser um 
modelo e um projeto contínuo de constru-
ção a ser seguido a longo prazo para Itapevi. 
Localizada no Jardim Santa Rita, a segunda 
unidade irá atender mil estudantes do ciclo I 
do Ensino Fundamental, de 1º a 5º ano, que 
estudarão das 7h às 16h.

A nova escola irá oferecer quatro refeições 
diárias para todos os alunos, além de ativida-
des esportivas, culturais, aulas de informáti-
ca, dança e natação. 

A unidade está sendo construída na Ro-
dovia Engenheiro Renê Benedito Silva, onde 
ficava a antiga garagem de veículos da admi-
nistração municipal.

Há cerca 30 dias, a escola do Jardim Santa 
Rita recebeu obras de terraplanagem, execu-
tadas pela Construalpha Construções Eireli, 
empresa responsável pela construção da uni-
dade. 

No sábado (11) foram iniciados os serviços 
de fundação, que devem levar cerca de 30 
dias para serem concluídos para, futuramen-
te, colocação de vigas estruturais.

Ao todo, serão investidos R$ 16.214.232,40 
na construção do equipamento, que deve ser 
concluído no final de 2019, com a inaugura-
ção da escola prevista para o primeiro semes-
tre de 2020.

O prédio terá 25 salas de aula com capa-
cidade para 40 alunos cada.  A unidade con-
tará com quadra poliesportiva coberta, pisci-
na aquecida, auditório, laboratório, salas de 

dança, arte e informática, almoxarifado, se-
cretarias, salas de professores, de coorde-
nação e para materiais pedagógicos, cozi-
nha, dispensa, refeitório, triagem e espaço 
para exame médico.

O equipamento será dividido em três 
pavimentos (térreo e dois andares superio-
res) e um estacionamento com capacidade 
para 20 vagas de veículos, sendo três delas 
para Pessoas com Deficiência.  Com um ter-
reno de 6.021,72 m², a unidade terá área 
construída de 6.591,15 m².

PARQUE SUBURBANO
Em janeiro deste ano, a Prefeitura ini-

ciou a demolição do prédio onde funcio-
nava o Cemip, no Parque Suburbano, para 
construir a primeira Escola de Tempo Inte-
gral da história de Itapevi.

Pioneira, a unidade será uma escola-mo-
delo, com 6.591,15 m² de área construída 
para cerca de 1 mil estudantes do ciclo I do 
Ensino Fundamental, de 1º a 5º ano, que 
estudarão no local das 7h às 16h. 

A administração irá investir R$ 
13.663.314,78 na construção da unidade, 
que já está com cerca de 40% dos serviços 
concluídos.

 A escola deve ser entregue em fevereiro 
de 2019.

Obras em Escola são iniciadas e deverão ser concluídas no final de 2019
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