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Descrição da Solicitação – Secretaria da Educação
RA Araçatuba
DEMANDAS ORAIS
 Implantação de escola de Ensino Fundamental de Tempo Integral, com esporte e lazer
 Adoção de horário único entre as escolas estaduais e municipais.
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve solicitações
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Implantação de Escolas de Ensino Fundamental de Tempo Integral
 Ensino Médio (investimento/ qualificação /valorização do professor)
 Reformas e equipamentos para as escolas estaduais
 Ensino Fundamental e Ensino Médio – manutenção do currículo
 Recursos para construção e aprimoramento das escolas
Reconhecimento da categoria, envolvendo salário e preservação da pessoa humana
 Melhorar o ensino primário e qualificação de professores fazendo exames de aptidão
 Investimento na qualificação dos professores
 Expansão do número de Creches
 Investimento na infraestrutura básica das unidades escolares e tecnologia de acesso a
funcionários docentes, alunos.
 Incentivo aos professores da educação para desenvolver um trabalho de qualidade
 Investimento na formação de professores e valorização salarial,
 Aprimoramento do processo de avaliação dos alunos - meritocracia
 Reestruturação do Plano de carreira dos professores, com aumento de salários
 Aprimorar o ensino básico visando o desenvolvimento da população e a redução da
desigualdade social
 Inovação do sistema educacional de modo a motivar todas as faixas etárias à qualificação
pessoal e profissional visando propiciar aumento de renda, geração de emprego,
empreendedorismo
 Melhorar a qualidade do ensino médio valorizando, monitorados profissionais do ensino como
é feito nos colégios militares
 Investimento nas áreas de ensino mais tecnológico e atividades complementares, que
priorizem o desenvolvimento individual de cada um dando suporte e estímulos aos alunos
para desenvolver suas melhores habilidades
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RA Barretos
DEMANDAS ORAIS
 Recuperação Salarial dos professores – Guaraci
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Expansão do programa de capacitação do corpo docente da Secretaria da Educação
 Financiamento para manutenção e aquisição de materiais didáticos com maior qualidade
 Investimentos na educação com construção de creches e escolas – Colina
 Construção de novas Escolas de Segundo Grau
 Valorização do professor, melhores condições de trabalho – Colina
 Melhoria salarial, maior oferta de materiais pedagógicos - Guaraci
 Melhoria dos serviços de Educação – Monte Azul Paulista

RA Bauru
DEMANDAS ORAIS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Alterar métodos de ensino, utilizando tecnologia e novas metodologias de ensino
 Melhorias no Ensino Básico – Bauru
 Valorização / investimentos nos profissionais da Educação
 Fortalecimento dos investimentos na educação de base
 Maior investimento nos ensinos fundamentais e médios e a inclusão de matérias que
envolvam empreendedorismo, educação financeira, inteligência emocional, propósito e
vocação
 Reformulação da grade curricular focado para conhecimento e não na alfabetização
 Melhoria estrutural das escolas, em itens básicos; merenda, salário, exigir capacitação
periódica
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RA/RM Campinas
DEMANDAS ORAIS
 Construção de creche – Cordeirópolis
DEMANDAS DE OFICIOS
 Adequação de Escola Municipal – acessibilidade e prevenção e combate a incêndios –
Divinolândia
 Construção de Escola Estadual no Residencial Campo Bonito (Projeto iguala EE Jardim Paulista)
– Indaiatuba
 Reforma das Escolas Estaduais – Indaiatuba
 Implantação de Escolas de Tempo Integral – Bragança Paulista
 Ampliação da Escola Inaldo Manta – Bragança Paulista
 Construção de Escolas de Educação Infantil / Creche – Jardim Pacaembu / Jardim do Trevo /
Residencial Jundiaí – Jundiaí
 Construção de quadras coberta nas Escolas de Educação Infantil II – Jundiaí
 Transferência de Recursos para pagamento de cozinheiras nas Escolas Estaduais – Jundiaí
 Manter o Convenio para formação continuada de Educadores – Jundiaí
 Restauro do Prédio Tombado e inicio do trabalho de Pesquisa e Memórias da Infância – Jundiaí
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Construção de creche – Monte Alegre do Sul
 Construção de escolas – Águas de São Pedro
 Construção de mais salas de aula
 Melhorias das escolas de ensino fundamental
 Construção e equipamentos para novas unidades escolares – Itirapina
 Remuneração dos professores, escolas reformadas, educação digital para estudantes
 Melhoria na capacitação dos professores
 Escolas de Tempo Integral a partir do 6 º ano Ensino Fundamental
 Maiores investimentos em educação
 Maior recurso para Merenda escolar
 Utilização de atividades complementares como uso de formação
 Construção de Creches – Vinhedo
 Construção de escolas de Tempo Integral – Estiva Gerbi
 Fim da progressão continuada
 Incentivar o aumento da qualidade do ensino básico
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RA Central
DEMANDAS ORAIS
 Reforma das escolas estaduais: Instituto de Educação Bento de Abreu e Pedro José Neto –
Araraquara
 Reformas de Escolas de Ensino Fundamental II – Escolas Integrais
 Melhoria na qualidade da merenda escolar – apoio aos municípios
 Equipamentos – troca de lousas – Escola Antônio dos Santos – Araraquara
 Ampliação do Centro de Ciências – Araraquara
 Implantação de creche no Bairro Vale Verde – Araraquara
DEMANDAS DE OFICIOS
 Ampliação, construção de novas salas de aula nas creches municipais – Tabatinga
 Reforma da Escola Helena Borsetti (São Lourenço do Turvo), ampliação da Escola Antônio
Carlos Manzini (Nova Cidade) e aquisição de 96 computadores destinados a 21 creches
municipais – Matão

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Aquisição de lousa com pincel atômico – Escola EPG Antônio dos Santos
 Construção de creche na região do Vale Verde
 Implantar campanha de conscientização, projetos educacionais
 Elaboração de Programas de prevenção ao uso nocivo das drogas para adolescentes e crianças
 Ampliação de escolas de ensino integral – Reforma da Escola Machadinho
 Melhorar as condições para professores e segurança nas escolas
 Construção de Centros Educacionais de Tempo Integral
 Construção de Escolas para Ensino Fundamental e Ensino Médio, atividades complementares
 Valorização do professor
 Aperfeiçoamento corpo docente
 Investimentos com ensino de qualidade, ensino digital

RA Franca
DEMANDAS ORAIS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas

4

LOA 2020
PPA 2020-2023

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Valorização salarial dos professores
 Escolas de Tempo Integral
 Maior qualificação para os educadores
 Maior investimento educação de base, padronização do método de ensino
 Adequação das matérias ministradas em sala de aula. Trazer temas mais dinâmicos e alinhados
com a realidade – ex: empreendedorismo, gestão financeira...
 Maior investimento e capacitação efetiva dos profissionais, bem como melhorias na
infraestrutura e tecnologia das escolas
 Maior atenção à educação Básica

RA Itapeva
DEMANDAS ORAIS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Melhoria em treinamento profissional e administração – Ribeirão Branco
 Maior valorização dos professores e maiores investimentos no setor
 Melhoria salarial, bem como capacitação continuada; rigor na disciplina com obrigação do
respeito ao professor
 Renovação da estrutura tecnológica (computadores, etc.) das escolas da rede pública do
Estado
 Capacitação do corpo docente; implantação de Oficinas nas atividades complementares
 Melhoria no plano estudantil, dando prioridade principalmente nas matérias de português e
matemática
 Desenvolvimento da pesquisa aplicada e pura
 Municipalização integral do Ensino Fundamental, com adequação do repasse. Com inclusão da
capacitação técnica. Inclusão do ensino de libras e necessidades especiais
 Qualidade no ensino, investimento salarial aos profissionais- Fartura
 Assegurar a educação a todo cidadão, implantar novos métodos de ensino da matemática e
investir em tecnologia desde a pré-escola – Avaré
 Implementação de diretrizes de ensino para assegurar uma base satisfatória desde o ensino
básico até o superior
 Transferência aos municípios do ensino fundamental, assim sobra mais recursos para o Estado
investir na merenda, transporte, construção de creches
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RA Marília
DEMANDAS ORAIS
 Ensino de tecnologias no currículo do 2º. grau – Guaimbê
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Maior investimento, qualificação profissional e melhoria no envolvimento das famílias no
processo educacional
 Investimentos nos profissionais da educação
 Fortalecimento do ensino fundamental – Santa Cruz do Rio Pardo
 Aumento de recursos para educação
 Melhoria na infraestrutura TIC, matérias de informática, laboratórios, equipamentos
eletrônicos – Guaimbê

RA Presidente Prudente
DEMANDAS ORAIS
 Melhoria da infraestrutura nas escolas estaduais
 Valorização profissional do professor
 Implantação de Escola Creche no bairro João Domingos Neto – Presidente Prudente
 Revitalização da Escola José Amador – Theodoro Sampaio
DEMANDAS DE OFICIOS
 Melhorias (ampliação de número de salas de aula, ampliação do pátio coberto, do refeitório e
dos banheiros) na Escola Estadual Vereador Pedro Tófano, no Bairro de Montalvão –
Presidente Prudente
 Ampliação da E.M. Mario Florentino de Oliveira– Santo Expedito
 Ampliação da EMEIF “José Gilmar Mazini” – Santo Expedito
 Acessibilidade - Adaptações nas escolas públicas e órgãos públicos
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Maior investimento e qualificação para os profissionais da Educação
 Educação de Período integral
 Valorização do profissional da educação – Ensino Integral
 Escolarização de adultos de baixa renda
 Qualificação dos professores – melhoria da infraestrutura das escolas – Rancharia
 Melhoria do ensino e dos profissionais da educação
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Reforma das escolas – Presidente Bernardes
Ampliação e melhorias nas escolas – Santo Expedito
Reforma das escolas com investimento tecnológico e capacidade elétrica para instalação de ar
condicionado
Merenda Escolar – aumento do repasse já que as crianças estudam em tempo integral
Inclusão de “educação financeira” em todas as series
Maior investimento na educação especial autista
Melhorar a qualidade de ensino através de capacitação e seleção profissional – Teodoro
Sampaio
Ofertar supletivos a distritos e bairros afastados

RA Registro
DEMANDAS ORAIS
 Inclusão da matéria Empreendedorismo no Ensino Médio
DEMANDAS DE OFICIOS
 Aquisição de caminhonete para a área da educação – Estância Turística de Eldorado
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Criação de projetos para jovens e crianças da idade escolar para desenvolver o interesse pelo
esporte- Cajati
 Capacitação profissional para atender alunos especiais –Sete Barras
 Investimento maior até o Ensino Médio – Cajati
 Melhorar a qualificação dos educadores e melhores salários
 Acessibilidade das escolas com adequações necessárias ao exigido para obtenção de Autos de
Vistoria do Corpo de Bombeiros
 Melhoria da infraestrutura das escolas estaduais, qualificação do corpo docente
 Maior investimento na área de educação ambiental na educação infantil
 Fortalecimento da infraestrutura e ensino em Tempo Integral (fundamental e médio)
 Valorização do quadro do magistério e salarial

RA /RM Ribeirão Preto
DEMANDAS ORAIS
 Construção de mais escolas e creches em Morro Agudo
 Escola de Educação Básica – Morro Agudo
 Necessidade de escolas e creches – Serrana
 Necessidade de construção de escola Ensino Fundamental – Serrana
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As escolas precisam de Auto de Vistoria do Corpo dos Bombeiros - Hortolândia
Adequação das escolas – Hortolândia

DEMANDAS DE OFICIOS
 Construção de creche no bairro Morada do Sol – Serrana
 Construção de escola no bairro Boa Esperança II – Serrana
 Construção de escola no bairro Jardim Santa Rosa para atender alunos dos ensinos
Fundamental Ciclo II e do Ensino Médio – Sertãozinho
 Construção de Creche escola no bairro Jardim Europa – Sertãozinho
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Construção de escola de Ensino Fundamental – Ribeirão Preto
 Investimento na infraestrutura das escolas (física, equipamentos, ampliação da carga horaria
dos alunos), investimentos nos RH (qualificação dos professores)
 Contratação de professores, valorização dos professores e mudança na Lei de Diretrizes e
Bases da educação; fim da progressão continuada
 Investimento na estrutura física e mobiliaria das escolas e reposição dos quadros de
funcionários
 Valorização salarial e profissional
 Investimento em escolas, contratação de professores, aumento de salários
 Contratação e valorização dos professores
 Construção de creche – Serrana
 Construção de escola de ensino fundamental – Serrana
 Investimento em educação básica de qualidade e acesso a tecnologia qualificada – Morro
Agudo
 Maior investimento em educação, novas escolas e cursos e atividades em horários
extracurriculares
 Intensificar a educação Básica
 Melhoria na estrutura de informática nas escolas

RA São José do Rio Preto
DEMANDAS ORAIS
 Construção de escola no Bairro Lealdade e Amizade – São José do Rio Preto
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Fortalecimento do ensino fundamental
 Melhoria da qualidade dos ensinos fundamental e médio
 Construção de escolas nos municípios da região
 Investimento na formação dos professores – Nhandeara
 Valorização dos professores – salarial e segurança nas escolas
 Valorização, capacitação dos professores de ensino médio e fundamental
 Mais escolas de Tempo Integral
 Capacitação de professores, regime de metas, criação de mecanismos de avaliação da
produção de professores
 Ensino médio com profissionalizante

RM Baixada Santista
DEMANDAS ORAIS
 Fortalecimento do ensino Médio e Fundamental
 Reabertura de escolas na divisa Santos com São Vicente
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Educação Fundamental – Primeira infância aos 7 anos acolhimento integral
 Maior qualidade e implantação de atividades lúdicas e culturais que fuja do papel, caneta,
lousa
 Ensino Fundamental e Médio – com técnico e profissões
 Investimento em escolas
 PPP para aumento de vagas nas creches, ensino fundamenta / médio
 Melhoria dos salários dos professores meias investimento nas atividades complementares,
como curso de formação técnica
 Aprendizagem profissional e na formação educação de base

RM São Paulo
DEMANDAS ORAIS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Melhoria do ensino fundamental
 Investimento de qualidade no ensino fundamental
 Maior propagação junto às escolas para ajudar os alunos tomarem decisões pelas carreiras que
irão seguir
 Programa de qualificação de professores / melhoria na qualidade de ensino
 Maior valorização do professor
 Melhorar a qualidade do Ensino Público Fundamental, Médio e Superior
 Volta da reprovação, fazendo o aluno se empenhar mais
 Qualificação dos professores
 Educação – melhora no geral, em especial com ensino profissional
 Construção de escola Tempo Integral para ensino básico
 Ensino Fundamental- acompanhamento do aluno e orientações
 Educação grátis para população em especial a formação básica e técnica e não a graduação

RA / RM Sorocaba
DEMANDAS ORAIS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Melhoria na infraestrutura das escolas e qualificação e capacitação dos professores
 Currículo escolar com alternativas de áreas de interesse
 Melhor salário para os professores
 Aumentar a qualificação dos professores
 Investir na educação de base

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte
DEMANDAS ORAIS
 Construção de escola de Ensino Médio, nas Zonas Norte e Leste – São José dos Campos
 Melhorias na estrutura física da rede estadual em relação às escolas municipais
 Reforma e manutenção das escolas
 Contratação de mais professores efetivos para Ensino Fundamental
DEMANDAS DE OFICIOS
 Recursos para reforma e ampliações nas escolas –São José dos Campos
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Municipalização das escolas Edgar Mello Mattos de Castro e Escola CAIC, no Campo dos
Alemães e escola Profa. Lourdes Maria de Camargo no Jardim Imperial - São Jose dos Campos
Implantação de creches e novas unidades escolares
Reforma da estrutura e infraestrutura das escolas estaduais– Câmara Municipal de São José
dos Campos
Construção de escola de ensino Médio para atendimento da população na região dos bairros
Frei Galvão, Coqueiro, jardim São José I e II, Santa Inês III
Construção de escola de ensino Médio na região do Altos de Santana
Contratação de professores concursados para a rede estadual de ensino – Câmara Municipal
de São José dos Campos - Implantação de uma nova unidade escolar de 1 e 2 graus no Distrito
de Eugênio de Melo- São Jose dos Campo
Implantação de uma creche no Residencial Galo Branco- São Jose dos Campos
Implantação de uma unidade escolar de 1 e 2 graus no Bairro Capão Grosso- São Jose dos
Campos
Implantação de uma creche no Bairro Capão Grosso - São Jose dos Campos
Municipalização das escolas - São Jose dos Campos
Reforma e ampliação das E.E. Profa. Xenofontes Estrabão de Castro, E.E. Profa. Ruth Coutinho,
E.E. Profa. Henriqueta Costa Porto, Profa. Elídia Tedesco de Oliveira, E.E. Ubirajara Berna de
Chiara, E.E. Prof. Dr. Pedro Mascarenhas, E.E. Prof. Dep. Benedito Matarazzo, Profa. Ana
Cândida de barros Molina, Prof. Marechal Rondon- São Jose dos Campos
Reforma completa do CAIC (Centro de Atenção Integral à Criança) do Campo dos Alemães - São
Jose dos Campos
Ampliação do Programa Pró-estudo por meio de concessão de bolsas de estudo para jovens
carentes - São Jose dos Campos

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Mais escolas em período integral e auxilio os jovens do E.M. para o mercado de trabalho
(cursos e direcionamento)
 Reforma e manutenção da infraestrutura das escolas estaduais
 Investimentos na educação básica
 Construção e ampliação do ensino médio na região Leste (Frei Galvão /Coqueiros) e
construção na zona Norte
 Investimento para o desenvolvimento maior do ensino com mais escolas e instituições de
ensino
 Educação básica, incorporando e resgatando educação moral e cívica desde os primeiros anos
noções de economia
 Disponibilizar estruturas necessárias de atividades culturais e de lazer mensalmente nas
escolas estaduais nos finais de semana
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