
ANO DA EDUCAÇÃO TEM SALDO POSITIVO EM SC

  

São Carlos encerra 2010 com saldo positivo na Educação
  
O ano de 2010 foi instituído pela gestão municipal como o Ano da Educação em São Carlos. A
Prefeitura voltou toda sua atenção para a educação, dando prioridade máxima ao tema. Ao
longo do ano foram realizadas atividades e ações com o objetivo de melhorar o ensino e
aprendizagem nas escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Profissionais da educação como professores, gestores educacionais, servidores, pais,
comunidade, entidades públicas e privadas também foram mobilizadas com o intuito de
consolidar o compromisso da sociedade com uma educação de qualidade no município de São
Carlos. “A educação é uma das únicas possibilidades de transformar uma sociedade”, disse o
prefeito Oswaldo Barba.

Dentro destes princípios, foram realizados investimentos e cursos para este setor da
Administração Municipal, resultando em benefícios para a comunidade. “Estamos procurando
melhorar a gestão do sistema educacional do município e os nossos esforços foram novamente
reconhecidos com o prêmio Prefeito Inovador concedido pelo Movimento Brasil Competitivo”,
destacou o prefeito.

Os investimentos em infraestrutura estão resultando na construção de oito novas unidades
escolares, algumas já em construção e outras em licitação, em grandes reformas como CAIC e
Arthur Natalino Deriggi, que garantirão ambientes mais saudáveis e confortáveis para alunos,
professores e servidores dessas unidades escolares. 

Ainda em infraestrutura, a Prefeitura também reformou e ampliou 6 unidades escolares que
terão quadras cobertas em unidades como Dom Ruy Serra, Cônego Manoel Tobias, Octávio de
Moura, José de Brito Castro, Deputado Lauro Monteiro da Cruz. Outras 21 unidades receberam
pintura interna e externa e as demais serão pintadas em 2011.

Transporte e merenda escolar também estavam dentro do orçamento da Prefeitura. Foram
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adquiridos 4 ônibus pelo Programa Caminhos da Escola e mais um através do programa
instituído pelo Governo Estadual. Quanto à merenda, 60 mil refeições diárias (entre café da
manhã, lanches e jantar) foram servidos a uma média de 45 mil alunos de 107 unidades (entre
escolas municipais, estaduais, SESis e entidades conveniadas).

A tecnologia é outro ponto a ser destacado: o SIBI (Sistema Integrado de Bibliotecas) conectou
as bibliotecas municipais; as salas digitais foram implantadas com lousas digitais e
computadores portáteis. O Portal da Educação e o Boletim Eletrônico Online também entraram
em operação neste ano de 2010.

2011
O trabalho da Prefeitura voltado para a educação continua em 2011. Logo no começo do ano,
4 de janeiro, inicia o Projeto Férias – são diversas atividades artísticas, culturais e esportivas
dentro das escolas municipais até o dia 11 de janeiro durante o período da tarde. A Prefeitura
oferece almoço e lanche da tarde. Para alunos de zero a 3 anos, a Prefeitura disponibiliza o
plantão nos CEMEI’s, uma forma de colaborar com os pais que trabalham neste período.

(28/12/2010)
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