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A Rede Municipal de Ensino tem atualmente 2.067 Centros de Educação Infantil (CEIs), sendo 2.048 em
funcionamento,que garantemmatrículaspara284.918emcreche.As Escolas Municipais de Educação Infantil
(EMEIs–préͲescolas)garantemmatrículasparaou

Dessaforma,comfoconocurrículo,naformação,naavaliaçãoegestãopedagófica,oprogramavisaàmelhoria
da qualidade da educação paulistana e à expansão das possibilidades de aprendizagens. Dentre as ações
realizadas,podemosdestacar:

AuniversalizaçãodapréͲescolaestábempróxima.Em30denovembrode2016,ademandaporpréͲescolafoi
deapenas2.314crianças.

A reorganização do Ensino Fundamental em três ciclos: Ciclo de Alfabetização, Ciclo Interdisciplinar e Ciclo
Autoral.

Ademandacadastradaporcrechefoide162.009,tambémamenorjáregistradaparaomêsdenovembro.Em
novembrode2012,ademandacadastradaerade203.072;nomesmomêsem2013,erade182.175;em2014,
erade187.535;e,em2015,era166.289.

OCiclodeAlfabetização–quecompreendeo1º,2ºe3ºanodoEnsinoFundamental–concebeaalfabetização
naperspectivadoletramento.Nessesentido,alémdaaquisiçãodosistemadeescrita,énecessáriaapráticade
vivências culturais diversas, que considere a criança como sujeito produtor de cultura. O objetivo principal é
aliarcogniçãoeludicidade,paraqueacriançaestejaalfabetizadaatéo3ºano.


ConsideraͲsematrículasgarantidasasmatrículasefetivamenterealizadaseaquelasmatrículasemprocesso,ou
seja,amatrículadacriançaestáassegurada,aguardandoaformalização.
A Rede Conveniada representa os convênios firmados com instituições não governamentais para operação e
manutençãodasunidadesmunicipais.PretendeͲseaindafirmaracordoseparceriascomempresasprivadas,em
observânciaaoestabelecidonoart.389§2ºdaCLT,eaindaoutrasparceriascomoPPPs.Apolíticadeexpansão
devagasemcrecheséestruturadacomoumdireitodascriançasedasmulheres,articuladaaoProgramaBrasil
Carinhoso e a um projeto educacional comprometido com uma educação nãoͲsexista, nãoͲracista e nãoͲ
homofóbica.OcustototaldametarefereͲseàmanutençãode52milvagasparaeducaçãoinfantilpormeioda
redeconveniadaeoutrasmodalidadesdeparceriasduranteoperíodode1ano.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Rede Conveniada: Instituições não governamentais que oferecem o serviço de educação infantil. Parcerias: Convênios e acordos com
empresasprivadaseParceriasPublicoPrivadasͲPPP.


Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodeMelhoraraqualidadedaEducaçãoe
ampliaroacessoàEducaçãoinfantil.
SãoPauloCarinhosa(SME)
APolíticaMunicipalparaoDesenvolvimentoIntegraldaPrimeiraInfância(0a6anosdeidade),instituídapelo
programa São Paulo Carinhosa, coloca a educação infantil em lugar de destaque. De forma transversal, o
programa articula diversas secretarias (Educação, Saúde, Cultura, Assistência, entre outras) visando ao
desenvolvimentoinfantilintegral,nasdimensõescognitiva,motora,emocionalesocial.Ofocoestánosbebêse
crianças que vivem em territórios de alta e altíssima vulnerabilidade. Como uma iniciativa inovadora, os 138
Parques Sonoros implementados nas Unidades Educacionais dos CEU, CEI e EMEI, promovem vivências e
experiênciassonorasàscrianças,incentivandoͲasabrincar,construir,desconstruir,ressignificarobjetossonoros
(cotidiáfonos), dando oportunidade de realizarem suas descobertas e composições e produzindo as culturas
infantis.


GestãocompartilhadadosCEU'sͲDecretonº54.823/2014(SME–SMDU–SMCͲSEME)
A proposta incial de gestão compartilhada dos CEUs entre SMC/SME/SEME foi rompida em 2005. BuscouͲse
reestabeleceragestãocompartilhadapormeiododecretono58.823/2014.Apartirdeentão,algumasmedidas
buscamreintegraragestãodosCEUspelacultura,através,sobretudo,darealizaçãodeprogramaçãonosteatros
emeventoscomoaViradaCulturaleoMêsdoHipHopepormeiodoCircuitoMunicipaldeCultura.


AçõesdefortalecimentodosCEU(SME)
Dentre as ações de fortalecimento dos CEUs, podemos destacar: a formação dos "500 dos CEU", com a
realizaçãode10encontros,envolvendocercade3.500profissionaisevisandoàreestruturaçãodoconceitode

CEU;cercade300contrataçõesartísticaspormêsnoCircuitodasArtesnosCEUs;cinemadequalidadeem18
CEUs,pormeiodeparceriacomaSPCine;45milingressosparaespetáculosteatraisdistribuídosnoPrograma
PlateiaSME,destinadosaosprofissionaisdeEducação;eoprograma“CantaSãoPaulo”,pormeiodosqual300
professoresformadossoborientaçãodoCoralPaulistanoMáriodeAndrade,paraorientaçãomusicaldeprática
coraldeconjuntonasUnidadesEducacionais.GestãoCompartilhadadosCEU,viaDecretonº54.823/2014.


AlimentaçãoEscolardequalidade(SME)
Aalimentaçãosaudávelnasescolaséfundamentalparaamelhoriadasaprendizagens.Atualmentesãoservidas
diariamentemaisde2,2milhõesderefeiçõesparaquase1milhãodeeducandos.ASMEinvestiunamelhoria
constantedaqualidadenutricionaldosalimentos,comaintroduçãodenovosalimentosnocardápiocomocarne
suína, fubá, farinha de mandioca, alimentos integrais e frutas in natura, provenientes da Agricultura Familiar
(gastos com compras diretas passou de 1% em 2012 para 22% em 2015), redução de açúcar e sódio e
introduzindo produtos orgânicos (sanção da Lei nº 16.140/15 que incentiva a compra de produtos de origem
agroecológica)naalimentaçãoescolar.ÉopoderdecompradoEstadosendoutilizadoparaasseguraralimentos
saudáveis para os alunos e renda para os pequenos agricultores. InvesteͲse, ainda, na Educação Alimentar e
Nutricional,pormeiodediversasações,taiscomoashortasnasescolaseoPrograma“NaMesmaMesa”,oqual
promove compartilhamento de refeição entre educadores e educandos visando a construção de hábitos
alimentaressaudáveis.


ApoioaoEstudante(transporte,uniformeematerialescolar)(SME)
Para assegurar a permanência dos estudantes e melhorar a qualidade das aprendizagens, a SME investiu
fortemente no apoio aos educandos. São mais de 630 mil educandos beneficiados com o PasseͲLivre. No
transporte escolar gratuito (programa Vai e Volta) foi implantado um novo modelo jurídico que, além de ser
maisestáveleseguro,garanteodireitodafamíliadeescolherqualcondutoratenderáseufilho/suafilha.São
mais de 2 mil ônibus e vans convencionais, e 200 veículos adaptados destinados a crianças com mobilidade
reduzidaoualgumtipodedeficiência.Sãomaisde77mileducandoseeducandastransportadosdiariamente.
Todos os educandos receberam uniforme completo e kit com todo o material escolar. Foram entregues aos
educandosdaRedecercade630milkitsdeuniformeescolarecercade900milkitsdematerialescolarporano.
Sóem2016,foramdistribuídosquase1milhãodekits,comainclusãodeagendasparatodososCEIs(berçáriosI
eII),pelaprimeiraveznaRME.Asentregasforamrealizadasnoiníciodoanoletivo,sematrasos.

Ainterdisciplinaridaderemeteàintegraçãodoscomponentescurriculares,enãoàcompartimentaçãodeles.É
desse modo que o Ciclo Interdisciplinar, abrangendo o 4º, 5º e 6º ano do Ensino Fundamental, é concebido.
Pensando nessa integração, há a docência compartilhada e os projetos interdisciplinares, envolvendo
professoreseprofessoraspolivalenteseespecialistas,comopossibilidadedearticulaçãoentretodasasáreasdo
conhecimento, proporcionando uma melhor transição das crianças com respeito aos seus ritmos de
aprendizagem.Aoeducador,atuardeformainterdisciplinarrequerautonomia,autoriaedisposiçãoaocoletivo.
OCicloAutoral–queabarcao7º,8ºe9ºanodoEnsinoFundamental–enfatizaaconstruçãodeconhecimento
apartirdeprojetoscurricularescomprometidoscom aintervenção social.Emoutraspalavras,leitura,escrita,
resoluçãodeproblemas,análiseeproduçãocríticasdevem,pormeiodasmúltiplaslinguagens,dialogarcoma
realidadedosestudantes,dopontodevistaespaçoͲtemporal,social,culturalehistórico.Aolongodesteciclo,
serádesenvolvidopeloseducandosoTrabalhoColaborativodeAutoria(TCA).Articulandosaberesconsolidados
duranteoEnsinoFundamental,oTCA–comprometidocomaintervençãonacomunidade–sepretendefruto
de um processo educativo caracterizado pela formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos. Os
educandoseeducandasassumemresponsabilidadesocial, e atuammais intensamente comopesquisadores e
autores.OTCAéumprojetoinovador,queincentivaoprotagonismojuvenileotrabalhocoletivo.

ValorizaçãodosprofissionaisdaEducação(SME)
Paramelhoriadoensinoeumaeducaçãodequalidadeforamrealizadosconcursospúblicosparacontrataçãode
novosprofissionais,aumentodossaláriosdacategoriaeformaçãocontinuada.
DeformainéditapromoveuͲseamaiorquantidadedeconcursospúblicosdahistóriadacidade.Aotodo,foram
setenovosconcursos,paraanomeaçãodemaisde19milnovosprofissionaisdaeducação,comdireitoaum
planodecarreiradigno.
Outrofatoimportante:desde2013osconcursosmunicipaisobservamanovaLeideCotas.Dentreosnomeados
e nomeadas, 948 são professores e professoras negros, negras e afroͲdescententes; até o final do ano serão
mais de 1.200 educadores/as cotistas. Em 2015, a Prefeitura realizou o primeiro concurso de Diretor(a) e
Supervisor(a)comrespeitoàLeideCotas.
OpisosalarialdosdocentespassoudeR$2.600,00paraR$3.550,00;umdosmaiorespisossalariaisdoBrasil,
segundoaConfederaçãoNacionaldosTrabalhadoresemEducação(CNTE).
Mesmocomoagravamentodacriseeconômica,foramasseguradosreajustessalariaisem2013(10,37%),2014
(13,43%) e 2015 (5,54%). Os aumentos estão acima da inflação medida para o período. Para 2016, estão
assegurados dois reajustes, que somam 9,33%. Também foram previstos reajustes em 2017 (8,90%) e 2018
(8,66%). Isso representa um reajuste acumulado de 70,66%. O Prêmio de Desempenho Educacional – PDE
tambémteve10%deaumento,apósoitoanoscongelado,passandodeR$2.400,00paraR$2.640,00.
Outroganhoimportantedacategoriafoioaumentode duasreferênciasnoplanodecarreiradosquadrosde
pessoaldaeducação,incentivandoeprestigiandooseducadoreseeducadorasquejátenhamalcançado23anos
nacarreira.Dessaforma,aPrefeiturademonstraaessesprofissionaiseaosqueestãochegandooquantosão
importantesparanossosbebês,crianças,adolescentes,jovenseadultosdaRedeMunicipal.
Alémdisso,agestãoHaddadvemvalorizandoseusprofissionaisinvestindonaformaçãocomoelementocentral
para a melhoria da qualidade social da educação. A formação em serviço foi oferecida diretamente aos
professoreseprofessorasenãoapenasàsequipesgestoras,possibilitandoumcontatodiretodoprocessode
formaçãocomasquestõesdasaladeaula.
EminiciativainéditanaRedeMunicipaldeEnsino,foisancionadaaLeinº16.415/16quecriaabolsamestradoe
doutorado, prevendo auxílio financeiro de R$ 1.500,00 para mestrado e de R$ 1.700,00 para doutorado.
DestacaͲse,ainda, o curso deMestradoProfissionalpara40CoordenadoresPedagógicos, juntoàPUC/SP,e a
formaçãocontinuadarealizadapelaUniCEUͲUniversidadenosCEUs.
AcriaçãodoSistemadeFormaçãodeEducadores(CEUͲFOR),em2014,estabeleceuumcompromissocomuma
política de formação continuada. Por meio do CEUͲFOR foram oferecidas 452 mil vagas em formação. Na
Educação Infantil, por exemplo, foram oferecidas 11 mil vagas de formação para o trabalho a partir dos
documentosdereferênciaproduzidoscomaparticipaçãodoseducadoreseeducadorasparaapoiareconsolidar
oPrograma“MaisEducaçãoSãoPaulo”.
SistemadeNegociaçãoPermanenteͲconvênioentrerepresentantesdoPoderPúblicoMunicipaleasEntidades
Sindicaisfortalecido.Noiníciode2015,ogovernoretomouaMesadeNegociaçãoSindicalSetorialdeEducação,
comumaintensaagendadereuniõesdocoletivodossindicatosrepresentativosdascategoriasdosprofissionais
da educação (APROFEM, SEDIN, SINDSEP, SINESP e SINPEEM) e outras tantas reuniões bilaterais entre a
Secretariaecadaumdossindicatos.UmdosprimeirosresultadosfoiaassinaturadoProtocolodeNegociação
entreaPrefeituraMunicipaldeSãoPauloeasEntidadesRepresentativasdosServidoresdaEducaçãoMunicipal,
comdezenovepontosquevisamàmelhoriadascondiçõesdetrabalhodosprofissionaisdeEducação.


ProgramaEducaçãoIntegralemTempoIntegral(SME)
A SME lançou o programa Educação Integral em Tempo Integral, que se institui, enquanto política pública
municipal,comoProgramaSãoPauloIntegral,quegaranteàRedeMunicipaldeEnsinoaexpansãoqualificada
dajornadadoseducandoseeducandasnasescolasdomunicípio.Oprogramafoiimplantadoem111escolasem
2016, por adesão, sendo 73 EMEFs e 38 EMEIs. O Ciclo de Alfabetização é priorizado, em jornada igual ou
superiora8horasͲaula,dandocontinuidadeaoatendimentoquejáéfeitonosCentrosdeEducaçãoInfantil(10
horas diárias) e nas Escolas Municipais de Educação Infantil (em, no mínimo, 6 horas diárias). A Secretaria
MunicipaldeEducaçãoofereceaestasescolascomplementaçãofinanceira,derecursosedeapoioaoeducando
e educanda, com alimentação de qualidade e materiais necessários, consolidando o Programa de forma
estruturada.
Sãomaisde100experiênciaspedagógicaspropostaspeloseducadoreseeducadorasdaRede,comoacriaçãode
hortaseincentivoàalimentaçãosaudável,atividadesartísticaseesportivas,robótica,educomunicação,xadrez,
mancala e tantas outras sem diminuir o tempo de estudo nos componentes curriculares da Base Nacional
Comum, como português e matemática, ao contrário, expande o currículo e cria condições para experiências
interdisciplinares,paraaautoriaeaprendizagemsignificativa.
Os novos Ciclos do Ensino Fundamental são acompanhados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa – PNAIC, pelo Portal Interativo “Tá na Rede” e pela articulação da educação com a Rede de Proteção
Social, por meio do Núcleo de Apoio e Acompanhamento à Aprendizagem (NAAPA), presente em todas as
Diretorias Regionais de Educação (DREs). Ainda, para assegurar a permanência dos estudantes e melhorar a
qualidade das aprendizagens, a SME tem investido fortemente no apoio aos educandos. Além de garantir o
PasseͲlivreparamaisde600milalunos,oTransporteEscolarGratuito–VaieVoltaatendemaisde77mil.

Cabe destacar que o Vai e Volta é um instrumento que favorece o processo de inclusão nas unidades
educacionais da Rede Municipal de Ensino. Há mais de 11 mil educandos e educandas com diferentes
deficiênciassendotransportadosparasasescolasregulares,asSalasdeApoioeAcompanhamentoàInclusão–
SAAIeasescolasespeciais.



CantaSP–CoralPaulistanoMariodeAndradeSMC/SME(SME)

ReorientaçãoCurriculareAdministrativa(SME)

ASecretariaMunicipaldeEducaçãolançouem2015oProjetoCantaSãoPaulopublicandoaportariaqueinstitui
o programa em 2016. A iniciativa pretende promover a formação de corais em Escolas Municipais de Ensino
Fundamental (EMEFs) e é uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, sob a orientação do Coral
Paulistano Mario de Andrade. O projeto oferta vagas para os professores da rede municipal de ensino
interessadosemparticipardocursodeformaçãoparaorientadoresmusicaiscompráticacoraldeconjunto.Os
capacitadospelaFundaçãoTheatroMunicipalpoderãoem2016desenvolvero"ProjetodeCoral"nasescolas.

Em consonância com o Programa Mais Educação São Paulo – Programa de Reorientação Curricular e
Administrativa,AmpliaçãoeFortalecimentodaRedeMunicipaldeEnsinodeSãoPaulo(RMESP),aDiretoriade
Orientação Técnica – Educação Infantil (DOTͲEI) vem trabalhando em parceria com a Rede o conceito de
CurrículoIntegradordaInfânciaPaulistana,apartirdofortalecimentodasconcepçõesexpressasnasDiretrizes
CurricularesNacionaisenaOrientaçãoNormativanº01/2013“AvaliaçãonaEducaçãoInfantil:aprimorandoos
olhares”.TaisdocumentosdefendemqueaspropostaspedagógicasdasUnidadesEducacionaisdevemtercomo
um de seus princípios a valorização das múltiplas linguagens infantis como formas de expressão e não como
disciplinas escolares e/ou áreas do conhecimento, subsidiando as educadoras e os educadores no
fortalecimento das práticas pedagógicas que utilizam os recursos tecnológicos e midiáticos em ambientes
híbridos,demodoademocratizaroacesso,provocandodiscussõessobreapresença,opapeleapotencialidade
destesrecursosnasUnidadesdeEnsino.



MaisEducaçãoSãoPaulo(SME)
Foiimplementado,paramelhoriadaqualidadedeaprendizagemdoseducandoseeducandas,oprograma“Mais
EducaçãoSãoPaulo”,reorganizandooEnsinoFundamentalemtrêsciclos,revisandoocurrículoeacabandocom
aaprovaçãoautomáticanaRedeMunicipaldeEnsino.
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