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Secretário afirma que em 2009 foi implantado um projeto piloto em quatro escolas do 
município com a instalação de lousas digitais 
 
A Prefeitura de Sumaré investiu aproximadamente R$ 6 milhões desde 2009 na aquisição de 
lousas digitais, na substituição de todos os computadores dos laboratórios de informática 
instalados em 13 escolas do ensino fundamental e na aquisição de notebooks que foram 
entregues aos 1.060 professores da rede municipal de ensino para terem uma ferramenta de 
trabalho para melhorar a qualidade das aulas, buscando mais recursos através da Internet. O 
secretário de Educação de Sumaré, João José Haddad Araújo, disse que em 2009 foi 
implantado um projeto piloto em quatro escolas do município com a instalação de lousas 
digitais. O sucesso foi tanto que o projeto foi ampliado e foram adquiridas mais 44 lousas 
digitais. A ideia é que até o final de 2011 todas as 36 escolas da rede tenham lousa digital. 
 
A Secretaria de Educação de Sumaré também está comemorando o excelente resultado que 
tem sido alcançado com o programa Proeb (Pró-Educação básica), que consiste em um 
convênio firmado entre a prefeitura de Sumaré através da secretaria de educação com as 
escolas particulares da cidade, no qual a prefeitura paga essas instituições de ensino para 
garantir o atendimento a crianças de zero a 3 anos e 11 meses, que não são atendidas pelas 
escolas municipais. As vagas são em tempo parcial ou integral em escolas devidamente 
cadastradas pela Secretaria de Educação. Atualmente são 29 as escolas conveniadas, com 
aproximadamente 3.153 alunos bolsistas atendidos: 315 em período parcial e  
 
2.938 em período integral. A bolsa-auxílio concedida pela prefeitura para alunos em período 
integral saltou de R$ 250,00 para R$ 275,00. Para o período parcial a bolsa, que era de R$ 
100,00,  passou para R$ 110,00, um aumento médio de 10%. A medida foi tomada em 2008 
para resolver o problema de falta de creches no município. 
 
Convênio 
 
O secretário de Educação João José Haddad Araújo disse que para as escolas particulares  se 
conveniarem junto à secretaria  elas precisam passar por vários processos. “A gente optou por 
fazer esse convênio com as escolas particulares, fazendo com que essas crianças possam ser 
atendidas adequadamente com a supervisão e a fiscalização da Secretaria de Educação, e 
essas escolas passaram também por várias secretarias, pois uma escola que quer ser 
conveniada com a secretaria através do Proeb tem de passar por vários processos, como  
Secretaria de Obras, Vigilância Sanitária e Bombeiros, para depois seguir para a educação que 
entra com a parte pedagógica”, explica. 
 
João José Haddad Araújo destaca que quando o programa foi lançado apenas três escolas 
assinaram o convênio,  o que resultou em 161 bolsas. Em 2009 o projeto se consolidou e mais 
escolas fizeram convênio, totalizando 13 unidades, e em 2010 passaram a ser oferecidas 
1.470 bolsas.  “Hoje, o Proeb se encontra maduro e temos a honra de contar com 29 escolas 
cadastradas, disponibilizando 3.153 vagas, número expressivo  que garante o número 
suficiente de vagas para atender a demanda da nossa população”, declarou. 
 
 
De acordo com dados da Secretaria de Educação, a cidade possuía uma carência de 
aproximadamente 600 vagas em ensino infantil de zero a cinco anos. “Com este avanço, 
estamos zerando a demanda do ensino infantil e creche”, completou. Em toda a rede municipal 
de ensino, a prefeitura atende cerca de 10 mil crianças no ensino infantil. 
 
O professor João José Haddad disse que algumas cidades procuraram a secretaria de educação 
para informações sobre o funcionamento do Proeb para adotarem o programa para resolverem 
o problema da falta de vagas na educação infantil devido ao grande resultado alcançado em 
Sumaré, mas o secretário afirma que o Proeb é uma alternativa, mas não uma solução, tanto 
que o município já iniciou a construção de uma creche que vai atender crianças de zero a 5 



anos, no Jardim dos Ipês, na região do Jardim Maria Antônia, por meio de recursos do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-1) do governo federal. A ordem de serviço  foi 
assinada em 31 de janeiro deste ano. Nesta unidade aproximadamente 226 crianças serão 
atendidas, em dois períodos. 
 
Em fevereiro deste ano, o prefeito José Antônio Bacchim (PT) conseguiu  liberação para a 
construção de mais duas creches através do PAC-2 do governo federal através do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e as obras devem ter início ainda este 
semestre. Uma das unidades será construída no Portal Bordon, na região do Jardim Picerno.  
Outra creche será construída no Recanto dos Sonhos, na região do Maria Antonia.   
 
As escolas que serão construídas no Município de Sumaré são de “modelo B”, com oito salas 
divididas em grupos de duas para contemplar estudantes em quatro categorias de idade. São 
elas: crianças   de zero a dezoito meses; de dezenove meses a três anos; de três anos e um 
mês a quatro anos; e de quatro anos e um mês a cinco anos.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 17 maio. 2011. Caderno C, p. C1. 


