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Nova EMEI do Jardim Albatroz
é entregue à comunidade
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Prefeitura amplia a rede escolar para atender à crescente demanda por vagas
Magda Alves/PMB

Oferecer aos alunos da
rede municipal de ensino o mesmo
nível de aprendizado das melhores
escolas particulares do Brasil é a meta
da Prefeitura que, com os
investimentos no setor, vem
conseguindo fazer com que a
educação em Bertioga se destaque
cada vez mais. Como parte das
prioridades de governo, o Executivo
tem ampliado a rede escolar para
atender a demanda, até mesmo em
função do crescimento populacional
registrado no município.

Desta vez, os
beneficiados foram os moradores
do Jardim Albatroz, que ganharam,
na última segunda-feira, 29,  a Escola
Municipal de Educação Infantil,
que começou a atender 110 crianças
de 4 a 6 anos, embora a proposta
seja estender o atendimento a 240
alunos, de acordo com a capacidade
das novas instalações.

A nova unidade, que
funciona no antigo prédio da Emeif
Giusfredo Santini, localizado na
Rua 5, Gleba B, s/nº, será mais um
suporte à população que escolhe
Bertioga para fixar residência, uma
vez que a cidade é a que mais
cresce na Baixada Santista.

Capacitação - Os
investimentos na capacitação
dos professores da rede, que já
são dedicados e bem-
qualificados, poderão melhorar
ainda mais o atendimento na rede
escolar, que tem sido ampliada e
se tornou especial e incomum em
relação  aos demais  municípios.

Bertioga tem uma
enfermeira em cada escola

acompanhando e cuidando dos
alunos. A merenda é riquíssima em
proteínas para que as crianças possam
se desenvolver de forma saudável. E
tudo isso é feito para que elas tenham
qualidade de vida e de ensino.

Aliado ao aprendizado com
rigor técnico e aos profissionais
altamente capacitados, a Prefeitura
vem também desenvolvendo a prática
esportiva, com curso de natação aos
alunos da 4ª série e também aos que
passaram para a 5ª série e não tiveram
tempo hábil de completar o
aprendizado no ano passado.

A idéia é estender o curso
aos demais alunos de acordo com
as possibilidades. Por isso, além da
piscina semi-olímpica instalada no
Paço Municipal, a administração
construirá uma na Emeif de Boracéia,
o que possibilitará a abertura de
vagas no curso do Paço Municipal.

Leia mais na página 8

A princípio, a nova unidade vai atender 110 crianças, mas a intenção é estender o
atendimento a 240 alunos: Prefeitura investe na Educação para oferecer aos

alunos o mesmo nível de aprendizado de escolas particulares

Renata de Brito/PMB
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PORTARIA N° 135
DE 29 DE MARÇO DE 2004

“Destitui Giselda Elaine da S. Reis Malafatti da função de confiança de Diretora de
Escola.”

DR. LAIRTON GOMES GOULART, Prefeito do Município de Bertioga, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei e,
CONSIDERANDO o Memorando nº 269/04, encaminhado pela  Secretária de Educação e
Desenvolvimento Cultural, solicitando a destituição da servidora Giselda Elaine da S. Reis
Malafatt i ;
RESOLVE:
Art. 1°. DESTITUIR , a partir de 31 de março de 2004, GISELDA ELAINE DA S. REIS
MALAFATTI, Registro Funcional nº 1177, da função de DIRETORA DE ESCOLA, previsto
na Lei Complementar Municipal n° 01, de 29 de março de 2001.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.

Bertioga, 29 de março de 2004.
DR. LAIRTON GOMES GOULART

Prefei to do Município

PORTARIA N° 133
DE 29 DE MARÇO DE 2004

“Designa Vandilena Caminhoto de Oliveira para exercer a função de confiança de Diretora de Escola”.
DR. LAIRTON GOMES GOULART , Prefeito do Município de Bertioga, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei e,
CONSIDERANDO que os cargos em comissão e as funções de confiança são de livre nomeação e
exoneração pelo Prefeito e o disposto no artigo 12, II, da Lei Municipal n° 129, de 29 de agosto de 1995
e artigo 37, II, da Constituição Federal;
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR , a partir de 22 de março de 2004, a servidora VANDILENA CAMINHOTO DE
OLIVEIRA , Registro Funcional nº 1214, para exercer a função de confiança de DIRETORA DE ESCOLA,
conforme o quadro dos servidores ocupantes de cargos em comissão do Anexo X, da Lei Complementar
Municipal n° 01, de 29 de março de 2001.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 22 de março de 2004.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Bertioga, 29 de março de 2004.
DR. LAIRTON GOMES GOULART

Prefeito do Município

PORTARIA N° 134
DE 29 DE MARÇO DE 2004

“Designa Marli Pinha da Mota Macedo para exercer a função de confiança de Diretora de Escola”.
DR. LAIRTON GOMES GOULART , Prefeito do Município de Bertioga, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei e,
CONSIDERANDO que os cargos em comissão e as funções de confiança são de livre nomeação e
exoneração pelo Prefeito e o disposto no artigo 12, II, da Lei Municipal n° 129, de 29 de agosto de 1995
e artigo 37, II, da Constituição Federal;
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, a partir de 1º de abril de 2004, a servidora MARLI PINHA DA MOTA MACEDO , Registro
Funcional nº 1933, para exercer a função de confiança de DIRETORA DE ESCOLA, conforme o quadro dos servidores
ocupantes de cargos em comissão do Anexo X, da Lei Complementar Municipal n° 01, de 29 de março de 2001.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Bertioga, 29 de março de 2004.
DR. LAIRTON GOMES GOULART

Prefeito do Município

Prefeitura de Bertioga
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NOTÍCIAS DO EXECUTIVO

Durante a inauguração
da nova Escola Municipal de
Educação Infantil, que contou
com a presença maciça da
comunidade do Jardim Albatroz e
bairros próximos, além de diversas
autoridades, a Secretaria de
Educação e Desenvolvimenrto
Cultural divulgou que, com a nova
escola, a Prefeitura ampliou em
35% a oferta de vagas na
Educação Infantil, atendendo
crianças entre 4 e 6 anos,
complementando, ainda, 400% de
aumento na demanda de oferta
nas escolas do núcleo de Edução
Infantil de 0 a 6 anos.

O trabalho realizado pela
Prefeitura também foi destacado por
um representante do Legislativo,
que enfatizou a oportunidade do
aprendizado específico para essa
faixa etária, que já chegará
alfabetizada na 1ª série.

O momento foi de festa
também para os 110 estudantes que
receberam seus kits escolares,
complementando, desta forma, a
distribuição, pela Prefeitura, de
materiais escolares  a todos os
alunos da rede municipal de ensino.

Elogios a um antigo sonho -
Há 10 anos atuando na Educação
Infantil, a diretora da escola,
Rosângela Najarro Rodrigues, disse
que estava realizando um antigo sonho
de retomar uma escola específica de
Educação Infantil, como era
antigamente, antes da municipalização
do ensino que criou as escolas
municipais de Educação Infantil e
Fundamental (Emeifs). “ Vamos
construir, junto com a comunidade,
alunos, funcionários e professores, o
projeto pedagógico para oferecer
atendimento com qualidade” .

Ela elogiou a reforma e
ampliação da unidade, realizadas
com recursos da Prefeitura,
proporcionando instalações
confortáveis e bem-equipadas
tanto para as crianças quanto aos
funcionários.

A unidade teve a área
ampliada de 303,12 m² para 369,37
m², embora a área total seja de 388,61
m². Os alunos contam com quatro
salas de aula, uma de 27,02 m², duas
de 47,61 m² e outra maior de 60,03
m² bem-montadas, com

equipamentos novos e ambiente
agradável. Há também dois banheiros
para as crianças, sanitários para
funcionários, despensa, cozinha e
área coberta para refeitório.

Para dar conta da demanda,
a escola tem quatro professoras que
começaram a lecionar na terça-feira,
30, em dois períodos: das 7h30 às
12h30 e das 12h45 às 17h30. Mas, o
que também chamou a atenção das
crianças, além dos materiais bonitos
e coloridos e das salas bem-
decoradas, foi o Parque Infantil.

Pelo menos a primeira
pergunta de Gabriel, 5 anos, filho do
casal Patrícia Cabral e Silvano Pereira,
moradores em Maitinga, foi a seguinte:
“Tem onde brincar?”, questionou o
garoto, que gostou de tudo: das salas,
da mochila com material escolar e não
via a hora de começar a estudar.

Feliz com a vaga para o
filho, Patrícia elogiou as instalações
da escola e a iniciativa da Prefeitura
também em oferecer o kit escolar.
“É muito bom, pois a gente evita
comprar o material”.

Com dois filhos na nova
escola, Mara Santana, que mora na

Oferta de vagas cresce 35% com nova escola
RESUMO DO
LEGISLATIVO

6ª Sessão Ordinária –
23/03/2004

Ordem do Dia

- Aprovação, em 2ª discussão
e redação final, do Projeto
de Lei Complementar nº 001/
04, que suprime o parágrafo
único do artigo 5º da Lei
Complementar 27/2003.

Trabalhos dos Vereadores

- pedido de iluminação
pública para a Rua 4, em
Vicente de Carvalho II;
- pedido de informações sobre a
construção da quadra
poliesportiva e zeladoria da escola
estadual Archimedes Bava;
- pedido de iluminação
pública das ruas Mariano
Laet Gomes, esquina com a
Avenida Anchieta, e
professora Diva Fialho
Duarte, altura do número
129, ambas no Jardim Indaiá;
- pedido de informações à
Sabesp;
- pedido de instalação de
placas indicativas dos
pontos turísticos;
- pedido de instalação de
luminárias em toda a Rua 6,
colocação de luminárias na
entrada do bairro e reparo de
lâmpadas em frente ao
comércio Casa de Ferro, no
Jardim Albatroz II;
- pedido de  iluminação
pública para a Rua Professora
Sueli Avelino dos Santos,
-  no bairro do Jardim Indaiá;
- pedido de promoção de
campanha para contratação
de mão-de-obra local nos
comércios da cidade;
- pedido de realização de
serviços de desassoreamento de
valas e nivelamento das ruas do
bairro do Jardim Ana Paula;
- pedido de  realização de
campanhas de castração de
cachorros na cidade;
- solicitação de serviços de
nivelamento de rua e colocação
de aterro na Rua Lincon Bolívar
Neves, nas Chácaras Vista Linda;
- pedido de reparos na pequena
ponte de madeira que dá
continuidade à Rua Oswaldo
Cruz, no Jardim Paulista;
- solicitação de serviços de
manutenção geral na Rua José
Benevinuto Madureira, no
cruzamento com a Rua 6, no
Jardim Rio da Praia.

Avenida 19 de Maio, também estava
feliz em conseguir vaga para as
crianças. “Estou muito contente e a
escola é linda, muito boa. O material,
então, é ótimo, porque muita gente
não tem condição de comprar”.

Mãe de três filhos, Maura
de Souza, moradora em Vicente de
Carvalho II, demonstrava alegria ao

lado de Alexandre, 5 anos, que
começou a estudar no Jardim
Albatroz. “Achei tudo ótimo e
bonito. Era o que faltava e agora vai
melhorar bastante pra gente, graças
a Deus”. Ela também agradeceu pelo
kit escolar. “ É muito bom porque a
gente não podia dar. Agora, com
nossa Prefeitura, é uma maravilha”.

Magda Alves/PMB

Renata de Brito/PMB

Moradores do Albatroz e de bairros próximos fizeram questão de prestigiar a solenidade
de inauguração da nova unidade (acima), que conta com quatro salas de aula (alto)


