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Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforamrealizadas
nosúltimosquatroanosequecontribuempararealizaçãodo
objetivodeSuperaraExtremaPobrezanaCidadedeSãoPaulo,
elevandoarenda,promovendoainclusãoprodutivaeoacessoaos
serviçospúblicos.
ProgramaDeBraçosAbertos(SMADS)

sábado, 31 de dezembro de 2016

planos de trabalho visam a extensão da jornada escolar diária para 7 horas, com atividades complementares
vinculadasàpropostapedagógica.OcustototaldametarepresentaovalornecessárioparamanteroPrograma
MaisEducaçãopara100milalunosduranteoperíododeumano.
O Programa Mais Educação do Governo Federal funcionaria em 2 etapas, com meta de inscrição de 50 mil
alunos em cada uma delas, totalizando os 100 mil alunos. Na primeira etapa (2013/2014) foram cadastrados
72.047 alunos da Rede Municipal (ultrapassando a meta em 20.047 alunos). Entretanto, na segunda etapa
(2015/2016)oprogramafoidescontinuadopelogovernofederalenãoabriunovasadesões.Sendoassim,não
foipossívelcadastrarnovosalunos.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Programa Mais Educação: instituído pela Portaria Interministerial n.º 17/2007, integra as ações do Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) como uma estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na
perspectivadaEducaçãoIntegral.Módulo:Oprogramaédesenvolvidoemmódulos,sendoquecadamóduloatenderáumgrupode230
alunos.

Programa De Braços Abertos: política municipal voltada para população em extrema vulnerabilidade, em
situaçãoderuaeusoabusivo/indevidodesubstânciaspsicoativas,propondocomoalternativaotratamentoem
meioabertoeinseridonasociedade.Regulamentadopelodecretonº55.067,de28deabrilde2014,instituído
em 15 de janeiro de 2014. É uma Política inclusiva por ofertar às pessoas assistência social, moradia,
alimentação,trabalho,renda,cuidadoemsaúdeerespeitoaosseusdireitoshumanos.OProgramaDeBraços
AbertostemcomoPontodeApoioosorientadoressocioeducativoseagentesdasaúdequeatuamnaregiãoda
Luz,umespaçodeconvivência,sendoaportadeentradanoPrograma.TrabalhanalógicadaReduçãodeDanos
cujoconceitotrazaperspectivadasaúdeeocuidadoparaofococentraldaquestãodasdrogas.Apartirdesta
compreensão,parteͲseparaaçõesquevisammelhoraraqualidadedevida,resgataradignidadeeacidadania
dos usuários do Território da Luz e reduzir os danos do uso de substâncias psicoativas tanto para o indivíduo
quanto para a sociedade. Os usuários beneficiários são atendidos pelo Programa Consultório na Rua, dados
preliminaresde2015,registram40milabordagensrealizadasna"CenadeUso"pelosagentesdesaúdee16mil
atendimentosdaequipedesaúde.

Foi entregue o CEU Heliópolis inaugurado em abril de 2015 e temos hoje 8 unidades com obras avançadas,
sendo:FreguesiadoÓ,NovoMundo,Carrão,JosédeAnchieta,SãoMiguel,JoseBonifácio,ParquedoCarmoe
VilaPrudente

ProgramaAutonomiaemFoco(SMADS)

São 6 unidades com licitação concluída e obras iniciadas: Pinheirinho D Água, Taipas, Cidade Tiradentes,
Joamar/Tremembé,CampoLimpo/PiracuamaeGrajaú/Petronita.

ProgramaAutonomiaemFocoofereceabrigoparafamíliasoupessoassozinhasemsituaçãoderuaquejátêm
rendaeestãopróximasdaautonomiaplena.AiniciativasurgiuapósagentesdaSmadsedaSMDHCverificarem
queoespaçoeraocupadoprioritariamenteporfamíliascomproblemashabitacionais,compoucaounenhuma
dependência química. O projeto começou com a transferência de 186 pessoas que ocupavam um terreno
próximo à alça de acesso à avenida no Parque Dom Pedro, na região central. Para o hotel no Pari (Rua Edu
Chaves,164)foramencaminhadas119pessoas,sendo36famíliascom88adultose31criançaseadolescentes,
além de 19 solteiros. Para o Glicério (Rua dos Estudantes, 505) foram 67 pessoas, sendo 40 famílias com 57
adultos,seiscrianças,doisadolescentesedoisrecémͲnascidos.Ocustomensaldalocaçãodosimóveisondevão
funcionarosabrigosédeR$110mil.JáoinvestimentoaplicadoemcadaconvênioédeR$122milmensaispara
oatendimentopermanentedasfamílias,24horaspordia.


AgenteSUAS(SMADS)
CriaçãodoProgramaAgentesSUASparamelhoriaedesafogamentodosistemadeatendimentonasunidadesde
atendimento.420novosagentesSUAScontratadosecapacitados.ParceriacomaSDTEcomopartedoPrograma
Brasil Sem Miséria (BSM), fazem qualificação profissional para o público do CadUnico, com vistas a contribuir
parao aumento da probabilidade deobtençãodeempregoe trabalho. Piso salarial das assistentes sociais foi
dobrado(em2012/2013eradeR$3.151,66efoiparaR$6.106,33agoraem2016).Foifeitoconcursoesperado
paraAssistentesSociaiseforamchamadas100,contratadas96quejáestãoativas,serãochamadasoutras50
atéofimdoano.


AMeta16foiexecutadaem57%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 16 Ͳ Ampliar a Rede CEU em 20 unidades, expandindo a oferta de vagas para a educação
infantil
RelatodaMeta16

Cada nova unidade da Rede CEU contará com 1 CEMEI, quadra poliesportiva, teatro, playground, piscinas
abertas,umblocoesportivocomquadraepiscinacobertaeaquecida,bibliotecaesalasdeusomúltiploaserem
utilizadasporatividadesdosdiferentesprogramaseducacionaistaiscomoaUAB,CIEJA,Pronatec,eatividades
decontraturnoescolarparaaimplementaçãodaeducaçãoemtempointegral.
Sobreosobstáculos,podemosapontarabuscadeáreasapropriadas,orecurso(tantofederalquantomunicipal)
easespecificidadesdoprocessolicitatórioqueatrasaramoprocesso.
Detalhes específicos/informações internas: Fase 1 – os projetosforamentregues a EDIF ainda em julho 2014,
paradarinícioaoprocessodequalificaçãodasempresas.Oprocessodequalificaçãodemorouaserconcluído,
em função de ajustes nos orçamentos e em função de questionamentos do TCM Fase 2 – a licitação de
gerenciamentofoisuspensapeloTCM;precisamoscontarcomoapoiodeEDIFparaaanálisedeprojetos,oque
atrasouoprocesso(emfunçãodoacúmulodeserviçosdeEDIF);alémdisso,umadasempresasnãoentregouos
projetos a contento. O lançamento da licitação de obras previsto para setembro acabou acontecendo em
dezembro/2015.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
RedeCEU:CentroEducacionalUnificadoqueseconstituiemumcomplexoeducacional,esportivoeculturalcaracterizadocomoespaço
públicomúltiplo.

AMeta17foiexecutadaem50%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 17 Ͳ Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir
243CentrosdeEducaçãoInfantil

ProgramaQuintadaEconomia(SDTE)
Lançado o programa Quinta da Economia. A iniciativa tem como objetivo oferecer à população alimentos
saudáveiscompreçosmaisbaixosaosencontradosemmercadoslocalizadosemdiferentesregiõesdacidade.A
Quinta da Economia acontece nos sacolões municipais Avanhandava, Bela Vista, Brigadeiro, Butantã, Cidade
Jaraguá, Cidade Tiradentes, Cohab Adventista, Estrada do Sabão, Jaguaré, João Moura, Lapa, Piraporinha, São
MiguelPaulistaeSantoAmaro,alémdosmercadosmunicipaisdePinheiros,SapopembaeTeotônioVilela.


Objetivo2:MelhoraraqualidadedaEducaçãoeampliaroacessoà
Educaçãoinfantilcomaexpansãodarededeequipamentose
acriaçãode150milnovasvagas

AMeta14foiexecutadaem149%ͲMetaestáSuperada
META 14 Ͳ Valorizar o profissional da educação por meio da implantação de 31 polos da
UniversidadeAbertadoBrasil(UAB)
RelatodaMeta14

RelatodaMeta17
Desde 2013, foram implantadas 425 novas creches na Cidade de São Paulo. As creches são implantadas em
imóveisconstruídospelaPrefeituraeemimóveisprópriosoulocadospelasorganizaçõesdasociedadecivilque
mantêmparceriacomaPrefeituraparaoatendiemento.
Foramconstruídosatéomomento45novosCEI(28emparceriacomoGovernodoEstado,2emparceriacomo
MECe15comrecursosmunicipais).Outros 53CEIencontramͲseemobras(4emparceriacomoGovernodo
Estado,30emparceriacomoMinistériodaEducaçãoe19comrecursosmunicipais).
Ametaseráatingidacomaconstruçãodenovosequipamentoscomrecursosdomunicípioedeparceriascomo
Governo do Estado de São Paulo e com o Governo Federal. A política de expansão de vagas em creches é
estruturada como um direito das crianças e das mulheres, articulada ao Programa Brasil Carinhoso e a um
projeto educacional comprometido com uma educação nãoͲsexista, nãoͲracista e nãoͲhomofóbica. O
cumprimentodametageraráaproximadamente53milnovasvagas.
Dadas as dificuldades de encontrar terrenos públicos que viabilizassem a constução de novas unidades, de
desapropriação de áreas particulares, e de recursos federais para aporte nas construções, a secretaria de
Educaçãooptouporatenderanecessidadeadicionaldevagas(alémdaquelasjáatendidasviaconstruçõesque
foramviabilizadas)atravésdaredeconveniada.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

AtravésdoDecretonº56.877(17.03.2016)quedispõesobreaorganizaçãoefuncionamentodosPolosdaRede,
instituiuͲseaUniversidadenosCentrosEducacionaisUnificados–UniCEU.
AUniCEUsurgecomoumaparceriaestratégicadaPrefeituradeSãoPaulo
De 2013 até o momento são 327 cursos ofertados em 47 polos, sendo 60 de aperfeiçoamento, 193 de
especialização, 62 de licenciatura e 12 de bacharelado. Os cursos são de Engenharia, Pedagogia, Matemática,
LínguaPortuguesa,Química,Física,Biologia,EducaçãoFísicaedepósͲgraduaçãoemdiversasáreas.
Os pólos de apoio presencial são as unidades operacionais para o desenvolvimento descentralizado de
atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados à distância pelas
instituiçõespúblicasdeensinosuperiornoâmbitodoSistemaUAB.Mantidospor Municípios ou Governosde
Estado, os pólos oferecem a infraestrutura física, tecnológica e pedagógica para que os alunos possam
acompanhar os cursos a distância. Os CEUs Rosa da China e Sapopemba (jurisdicionados à Subprefeitura de
Sapopemba)atenderãotambémopúblicodaSubprefeituradaVilaPrudentequenãocontacomunidadesCEU.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Universidade Aberta do Brasil (UAB): Sistema UAB funciona como articulador entre as instituições de ensino superior e os governos
estaduaisemunicipais,comoobjetivodeatenderàsdemandaslocaisporeducaçãosuperior.

AMeta15foiexecutadaem72%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META15ͲAmpliarajornadaescolarde100milalunosdaRedeMunicipaldeEnsino
RelatodaMeta15

CentrodeEducaçãoInfantil:unidadedeeducaçãomunicipalparacriançasde0a3anosdeidade

AMeta18foiexecutadaem77%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META 18 Ͳ Construir 65 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) e um Centro Municipal de
EducaçãoInfantil(CEMEI)
RelatodaMeta18
Desde2013,foramimplantadas34novasEMEIsnaCidadedeSãoPaulo.AsEMEIsintegramaRedeDiretaesão
majoritariamenteinstaladasemprédiosconstruídospelaPrefeitura
São34EscolasMunicipaisdeEducaçãoInfantilͲEMEIͲconcluídase22unidadescomobrasemandamento.

Ametaseráatingidacomaconstruçãodenovosequipamentoscomrecursosdomunicípioeemparceriacomo
GovernodoEstadodeSãoPaulo.Apolíticadeexpansãodevagasemcrecheséestruturadacomoumdireitodas
crianças e das mulheres, articulada ao Programa Brasil Carinhoso e a um projeto educacional comprometido
com umaeducaçãonãoͲsexista, nãoͲracista enãoͲhomofóbica. O cumprimento da metagerará a abertura de
cercade30milnovasvagas.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
EMEI: Escola Municipal de Educação Infantil: unidade de educação municipal para crianças de 4 a 5 anos de idade. CEMEI: Centro
MunicipaldeEducaçãoInfantil:unidadedeeducaçãomunicipalparacriançasde0a5anosdeidade.

AMeta19foiexecutadaem154%ͲMetaestáSuperada

No biênio 2013/2014 foram cadastrados mais de 72 mil estudantes para a ampliação da jornada escolar por
meiodoProgramaMaisEducaçãoMEC,superandoametaprevistaparaorespectivoperíodo.Em2015/2016,
entretanto,nãoforamabertasnovasadesões.

META19ͲExpandiraofertadevagasparaeducaçãoinfantilpormeiodaredeconveniadaeoutras
modalidadesdeparcerias

A Prefeitura Municipal de São Paulo atendeu, em 2015, 135.674 educandos em atividades de expansão de
jornadapormeiodeprogramascomooMaisEducaçãoMECeoMaisEducaçãoSãoPaulo.Dessetotal,135.674
estudantesfrequentaramaomenosumaatividadeporsemana.

AmissãodaSecretariaMunicipaldeEducaçãoénãodeixarnenhumacriançaforadaescola.

OsmódulosdoProgramaMaisEducaçãosãovoltadosàeducaçãobásicaevisamaampliaçãodapermanência
doalunonaescolaparticipandodeatividadesdeacompanhamentopedagógicoligadasaomeioambiente,lazer
eesporte,culturaeartes,culturadigitaleoutrasáreas.Cadamóduloatendea230alunosquepassamacontar
como períodoextendidodajornadaescolaremsuas unidadesdeensino.Aadesãoao programadependeda
aprovação do plano de trabalho apresentado pelas Unidades Escolares ao MEC. As atividades previstas nos

RelatodaMeta19
Entre 01.01.2013 (início da gestão) e 30.11.2016, a Educação Infantil na cidade de São Paulo aumentou em
99.229onúmerodematrículasgarantidas(DadosdoEOL,de30/11/2016)emais7.514movasvagas.Dototal
de matrículas garantidas na Educação Infantil, 82.896 (80.274 rede conveniada e 2.622 rede direta) são
destinadasaoatendimentoemcrechee16.333aoatendimentoempréͲescola.Desde2013,foramimplantadas
459 novas unidades de educação infantil, sendo 425 novas creches e 34 novas EMEIs. As creches são
implantadas em imóveis cosntruídos pela Prefeitura e em imóveis próprios ou locados pelas organizações da
sociedadecivilquemantêmparceriacomaPrefeituraparaatendimentoemcreche.AsEMEIsintegramaRede
Direta e são majoritariamente instaladas em prédios construídos pela Prefeitura. Esta é a maior expansão já
registradanaCidadedeSãoPaulo.
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