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Projetosdentrodameta:
ProjetoI:AmpliaçãodoquadrodeprofissionaisdosCEFAIde4para8ProfessoresdeApoioeAcompanhamento
à Inclusão (PAAI), totalizando no mínimo, 104 profissionais. Esta ação possibilita o acompanhamento mais
próximoàsunidadesescolaresaaosalunos.ForamampliadososquadrosdeprofissionaisnosCEFAIS,ehojeo
totaléde119profissionais,superandoametainicialmenteproposta.
ProjetoII:AmpliaçãodaOfertadoAtendimentoEducacionalEspecializadopelacriaçãode150novasSalasde
ApoioeAcompanhamentoàInclusão.Foramcriadas181novasSalasdeApoioeAcompanhamentoàInclusão,
superandoametainicialmenteproposta.

AlémdaSAAIBilíngueIeII,asUnidadesPolotêmaSAAIBilíngueComplementar,queofereceoAtendimento
EducacionalEspecializadoͲAEEnocontraturno.
EstãolocalizadasnasregiõesdeCampoLimpoeSãoMateus.
AsEMEBSeUnidadesPolotambémcontamcomoapoiodeInstrutoresdeLIBRAS,responsáveispeloensinoda
língua de sinais aos profissionais da escola, famílias e comunidade e Guias Intérpretes de Libras que fazem a
mediaçãodacomunicaçãonasUnidadesEducacionaisquetêmeducandoscomsurdocegueiramatriculados.


Objetivo9:Promoverumaculturadecidadaniaevalorizaçãoda
diversidade,reduzindoasmanifestaçõesdediscriminaçãode
todasasnaturezas

ProjetoIII:OfertarcursosnaáreadeEducaçãoEspecialpara,nomínimo,6000educadoresporano,numtotal
de26.000educadores.Formaçãooferecidaaosprofessoresespecialistaseaosdasclassesregularesedemais
profissionaisdaeducação:maisde36.000vagasemcursosoptativoseemníveldepósͲgraduaçãoaos
profissionaisdaRedeMunicipaldeEnsino,superandoametainicialmenteproposta.
ProjetoIV:AmpliaçãodasvisitasdeacompanhamentoaosalunoscomdeficiêncianasUnidadesEducacionais,
bemcomoaformaçãocontinuada,emserviço,doseducadores,garantindonomínimo20.000atendimentos.
AmpliaçãodonúmerodeescolasparticipantesdoProgramaEscolaAcessível,comrecursosdeacessibilidadeàs
UnidadesEducacionaiscontempladasfornecidospeloMEC–ampliaçãode1300%emrelaçãoa2012.Foram
aindarealizados28.485atendimentos,superandoametainicialmenteproposta.
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AMeta57foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META57ͲCriareefetivaraSecretariaMunicipaldePromoçãodaIgualdadeRacial
RelatodaMeta57

Definiçãodetermostécnicosparaameta
CEFAI: Centros de formação e Acompanhamento a Inclusão Ͳ é responsável por desenvolver ações de formação e projetos, produzir
materiais,orientaresupervisionarasSalasdeApoioeAcompanhamentoàInclusão(SAAI),alémdedispordeacervobibliográficoede
disponibilizarequipamentosespecíficosparaalunoscomnecessidadeseducacionaisespeciais.

SecretariaMunicipaldePromoçãodaIgualdadeRacialcriadaemmaio(Lei15.764/2013).

SAAI:SaladeApoioeAcompanhamentoàInclusãoͲatendeaalunoscomnecessidadeseducacionaisquepodemounãoserelacionar
com deficiências, limitações ou disfunções no processo desenvolvimento, assim como com situação de superdotação ou altas
habilidades.Esteespaçoseconstituicomoumserviçodeapoiopedagógicoespecializado,desenvolvidoporprofessoresespecializados.A
Unidade Educacional é quem requisita a instalação desta sala e disponibiliza o serviço para os alunos da própria escola ou de outras
UnidadesdaRedeMunicipaldeEnsinodeseuentorno,ondenãoexistatalatendimento.

Sambareconhecidocomopatrimônioimaterial

AMeta55foiexecutadaem130%ͲMetaestáSuperada

IIIConferênciadePromoçãodaIgualdadeRacial
EventoMêsdaConsciênciaNegrarealizadoemnovembrode2014
AimplementaçãodaSecretariatornapossívelainstitucionalizaçãodaspoliticasdepromoçãodaigualdaderacial
tendocomoinstrumentooPlanoMunicipaldaIgualdadeRacialdomunicípiodeSãoPaulo.

AMeta58foiexecutadaem138%ͲMetaestáSuperada

META55ͲImplantaçãode10residênciasinclusivasparapessoascomdeficiência

META58ͲViabilizaraimplementaçãodasLeisFederais10.639/2003e11.645/2008queincluemno
currículooficialdarededeensinoatemáticadaHistóriaeCulturaAfroͲBrasileiraeIndígena

RelatodaMeta55

RelatodaMeta58

14ResidênciasInclusivasforamimplantadasnaseguintessubprefeituras:4unidadesemAricanduva,2emSanto
Amaro,3emSãoMateus,2naSé,2emVilaPrudentee1naMooca.

Total de 33.052 professores capacitados para o ensino de História e Cultura AfroͲBrasileira e Indígena nas
escolase5.190emoutrasformaçõesdestatemática.

Alémdisso,foramimplantados7novosNúcleosdeApoioàInclusãoSocialparaPessoascomDeficiência,serviço
que promove a inclusão social da pessoa com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e
comunitária.

Publicados2volumesdeumaediçãoespecialparaomunicípiosobreHistóriaGeraldaÁfricaemparceriacomo
MEC,parausonaredemunicipaldeensino.

O públicoͲalvo do Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva são jovens e adultos com
deficiência, em situação de dependência, prioritariamente aqueles atendidos pelo Benefício de Prestação
Continuada Ͳ BPC, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar e/ou
queestejamemprocessodedesinstitucionalizaçãodeinstituiçõesdelongapermanência.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Residência Inclusiva: unidade que oferta Serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta
ComplexidadedoSUAS,conformeestabeleceaTipificaçãoNacionaldosServiçosSocioassistenciais.

AMeta56foiexecutadaem68%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação

ProjetoLeituraço:DesenvolvidodentrodoNovembroNegro,épromovidoumleituraçodeliteraturaafricanae
afrobrasileirajuntoàscriançasdaredemunicipaldeensinoeseusrespectivosprofessoresemsaladeleitura.
Participaramaproximadamente1milhãodeestudanteseprofessoresem25milsalasdeaulas.ProgramaVem
Dançar Novembro Negro Ͳ 2013 (Anhangabaú) e 2014 (Clube Juventus): Ação da Secretaria Municipal de
Esportesjuntoàcomunidadedemulheresidosas,proveninentesdos49clubesmunicipais,paraapromoçãodo
lazeratravésdodançar.Participaramaproximadamente3milpessoas.
FormaçãosobreatemáticaétnicoracialparaosbibliotecáriosdetodasasbibliotecasdaSecretariaMunicipalde
Cultura.Alémdisso,foiampliadooacervodelivrosrelacionadosaotema.
Projeto Temático de Lutas e Artes Marciais: ampliação da oferta de curso de capoeira de 8 para todos os 49
centrosesportivosmunicipais.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008: Leis que incluíram no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática da
HistóriaeCulturaAfroͲBrasileiraeIndígena.

META56ͲImplantaçãode5CentrosEspecializadosdeReabilitação(CER)

AMeta59foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

RelatodaMeta56
Foram entregues dois novos Centros Especializados de Reabilitação (CER) IV Ͳ São Miguel Paulista e Ipiranga.
Alémdisso,foramreadequadoserequalificados15NúcleosIntegradosdeReabilitação/NúcleosIntegradosde
SaúdeAuditiva(NIR/NISA)transformadosemCER(08CERII,05CERIIIe02CERIV).

META59ͲCriareefetivaraSecretariaMunicipaldePolíticasParaasMulheres

NosCERsãorealizadostratamentosespecializadosemreabilitação,diagnóstico,avaliaçãoeorientação.

ASecretariaMunicipaldePolíticasparaasMulheresdeSãoPaulo(SMPM),órgãodaAdministraçãoMunicipal
Direta,foicriadaem01janeirode2013eregulamentadaatravésdaLeinº15.764,de27demaiode2013.Fruto
dareformaadministrativapropostapelaPrefeituraedocompromissodagestãocomademandahistóricados
movimentosdemulheres,reafirmadanasConferênciasMunicipaisdePolíticaparasasMulheres.ASMPMtem
como finalidade assessorar, coordenar e articular junto à Administração Pública Municipal a formulação,
proposição, acompanhamento e implementação de ações governamentais para promoção da igualdade entre
mulheres e homens, visando a ampliação dos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais das mulheres
para melhoria da qualidade de vida, a implementação de ações de enfrentamento à violência, bem como de
ampliaçãodaautonomiaeparticipaçãonasociedade.

Meta não foi concluída em virtude do cenário de restrição orçamentária. No entanto as duas unidades estão
comprojetosexecutivosfinalizadoseprontasparalicitaraexecuçãodeserviçoseobrasparaconstrução.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Centro Especializado de Reabilitação: serviço de atendimento de pacientes, em todas as faixas etárias, quenecessitam de tratamento
especializadoemreabilitação,diagnóstico,avaliaçãoeorientação,dentrodeumaestruturaadequadaàsuacondiçãofísicaemental.


Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforamrealizadas
nosúltimosquatroanosequecontribuempararealizaçãodo
objetivodepromover,ampliarequalificaraçõesvoltadasà
efetivaçãodosdireitosdaspessoascomdeficiência.


RelatodaMeta59

Noanode2013foielaboradooprimeiroplanodeaçãodaSecretariaMunicipaldePolíticasparaasMulheresde
São Paulo (SMPM) priorizando as diretrizes governamentais e apresentando um conjunto de propostas para
compor os programas, projetos e atividades do orçamento de 2014. No dia 01/01/2014 a SMPM obteve sua
unidadeorçamentáriaprópria.
Nodia05/12/2013foicriadoatravésdoDecreto54.660oConexãoMulherͲComitêIntersecretarialdePolíticas
para as Mulheres Ͳ que articula 19 secretarias municipais que tem como objetivo garantir que as políticas de
gênerosejamincorporadasnasaçõesdasdiversassecretarias.

AMeta60foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META60ͲReestruturaros5CentrosdeCidadaniadaMulher,redefinindosuasdiretrizesdeatuação

Moradiaacessívelparapessoascomdeficiênciaemobilidadereduzida(SEHAB)

RelatodaMeta60

Todasasunidadeshabitacionaisforamlicenciadas deacordocomaslegislaçõesfederal, estadualemunicipal,
queexigem,entreoutrasmedidas,oatendimentoàsnormasdeacessibilidade.


Garantiadeeducaçãobilíngueparasurdos(SMPED)
Desde 2013 a SME desenvolve diversas ações de implementação da Educação Bilíngue no município de São
Paulo:ampliaçãodacargahoráriadocomponentecurricular“LínguaBrasileiradeSinaisͲLIBRAS”nasEMEBS;
introdução da docência compartilhada – professor regente de LIBRAS e professor bilíngue nas EMEBS,
credenciamento de intérprete e guia intérprete de LIBRAS e Instrutor de LIBRAS e formação em deficiência
múltipla/surdocegueiraparaoseducadores.
AsEscolasMunicipaisdeEducaçãoBilíngueparaSurdos–EMEBSeUnidadesPolodeEducaçãoBilínguepara
Surdos destinamͲse às crianças, adolescentes, jovens e adultos com surdez, com surdez associada a outras
deficiências,limitações,condiçõesoudisfunções,esurdocegueiranaEducaçãoInfantileEnsinoFundamental.
NasEMEBS,oatendimentosedáemturmascomnúmerodeeducandosreduzido,professoresespecializadose
matrizcurricularespecífica,sendootrabalhocomasáreasdeconhecimentorealizadoemLínguaBrasileirade
Sinais Ͳ LIBRAS como primeira língua e o ensino de língua portuguesa, na modalidade escrita, como segunda
língua. Estão localizadas nos seguintes territórios: Freguesia do Ó/Brasilândia, Ipiranga, Jaçanã/Tremembé,
Penha,Pirituba/JaraguáeSantoAmaro.
Nas Unidades Polo, o atendimento ocorre nas classes bilíngues, denominadas Salas de Apoio e
AcompanhamentoàInclusãoͲSAAIBilíngue,comprofessoresespecializados.
Na Educação Infantil, no Ciclo de Alfabetização e no 4º e 5º ano do Ciclo Interdisciplinar o atendimento é
exclusivo na SAAI Bilíngue I, sendo o trabalho com as áreas de conhecimento realizado em LIBRAS como
primeira língua e o ensino de língua portuguesa, na modalidade escrita, como segunda língua. No 6º ano do
CicloInterdisciplinarenoCicloAutoral,aSAAIBilíngueIItrabalhacomoseducandossurdosmatriculadosnas
classescomunseadisciplinadeLínguaPortuguesaéministradacommetodologiadeensinodesegundalíngua.
Paraesteseducandos,asUnidadesPolodisponibilizamIntérpretesdeLIBRASquerealizamainterpretaçãodas
duas línguas: Libras/Língua Portuguesa/Libras e Língua Portuguesa/Libras/Língua Portuguesa, de maneira
simultânea e consecutiva. Os intérpretes também viabilizam a comunicação entre usuários e não usuários de
Librasjuntoàcomunidadeeducativa.

Os05CentrosdeCidadaniadaMulherpassaramporreformaseforamentreguesapopulaçãoem2016.
Os Centros de Cidadania da Mulher são espaços voltados para atividades de empoderamento das mulheres,
mediante a realização de ações direcionadas à autonomia econômica, participação política, promoção da
cidadania e garantia de direitos. Também acolhe, atende e avalia as situações de violência dando
encaminhamentoaoscasosmaiscomplexosaosCentrosdeReferênciadaMulher(CRM).
Além dos 05 CCM, 02 Centros de Referência da Mulher (CRM) foram completamente reformados e
modernizados. O CRM Ͳ Casa Eliane de Grammont, na Vila Clementino foi entregue à população em
agosto/2015,oCRMͲCasaBrasilândiafoientregueàpopulaçãoemmarço/16.

ASecretariaMunicipaldePolíticaspara asMulheresdeSãoPaulo(SMPMͲSP)firmouumconvênioatravésde
emendaparlamentarfederalparamodernizaçãototaldosmobiliários,eletrodomésticosecomputadoresdos05
Centros de Cidadania da Mulher,além de um segundo convêniopara implantação do projeto de Formação de
Grupos Produtivos de Economia Solidária visando à promoção da autonomia econômica das mulheres. Na
primeira fase do projeto 300 mulheres passaram pela sensibilização e na segunda etapa serão formados 10
grupos produtivos, sendo 2 por CCM totalizando 175 mulheres. Esse projeto tem suporte da Incubadora
MunicipaldeEconomiaSolidáriadaSecretariaMunicipaldoDesenvolvimento,TrabalhoeEmpreendedorismo.
Noanode2015aSecretariaMunicipaldePolíticasparaasMulheresdeSãoPaulo(SMPMͲ)firmoucontratocom
profissionais de oficinas livres para aplicar oficinas gratuitas para mulheres acima de 18 anos nas seguintes
modalidades: CCM Santo Amaro: Expressão Corporal e Defesa Pessoal; CCM Perus: Expressão Corporal; CCM
Parelheiros:Afromix;CCMCapeladoSocorro:GinásticaLocalizada;CCMItaquera:DefesaPessoal.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Centros de Cidadania da Mulher (CCM): equipamento público que se constitui como espaço de qualificação e formação da cidadania
ativa,noqualasmulherespodemseorganizarparadefenderseusdireitossociais,econômicoseculturais,proporeparticipardeaçõese
projetos que estimulem a implementação de políticas de igualdade e potencializar, por meio do controle social, os serviços públicos
existentes,detalmodoaatenderasuasnecessidadesedasuacomunidade,comvistasasuperaçãodasdesigualdadesdegênero.
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