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INVESTIMENTO NOVE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL SERÃO ENTREGUES
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Creche. Pinheirinho passou a contar com creche

Cláudio Vieira / PMSJC

Educação. Foram mais de R$ 173 milhões investidos
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Região sul. Creche do Bosque está a topo vapor

São José destina R$ 173 mi para
construção e reforma de escolas
Nos últimos três anos, a Prefeitura de São José dos Campos investiu mais de R$ 173 milhões em unidades.
Desde 2017, 34 escolas foram ampliadas e oito foram construídas. E vem muito mais por aí em 2020
Nos últimos três anos, a
Prefeitura de São José dos
Campos investiu mais de R$
173 milhões em construção e
reforma de unidades escolares. E os resultados já estão
aparecendo. Desde 2017, 28
escolas de educação infantil
e outras seis de ensino fundamental foram ampliadas.
O investimento com a educação nos últimos anos contempla ainda a construção
de oito novas escolas já entregues para a população nos
bairros Alto da Ponte, Vila
Monterrey, Jardim Santa Edwiges, Campo dos Alemães,
Setville, Jardim Limoeiro e
Pinheirinho dos Palmares
(infantil e fundamental).
Outras nove escolas de educação infantil e fundamental
também serão entregues.
O investimento contempla
ainda a implantação de pisos
emborrachados, substituição
de lâmpadas comuns por
LED, aquisição de novos reservatórios elevados de água,
instalação de climatizadores
e AVCB do Corpo de Bombeiros em todos os prédios.
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EJA. Famílias inteiras já voltaram a estudar
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Unidade. Pinheirinho ganhou a maior unidade escolar da rede municipal
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Estrutura. Unidade oferece educação de ponta

São José se destaca
em Olimpíada

São José estimula o
empreendedorismo

Festival Literário
marcou a cidade

Prêmio. Alunos da rede de
ensino municipal de São José
alcançaram excelente resultado
na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
2019. Das 16 medalhas de ouro
conquistadas na região, 10 foram conquistadas pelos alunos
da rede de São José.

Positivo. São José realizou
em novembro um dos maiores
eventos de empreendedorismo
estudantil do Brasil. Durante
quatro dias, mais de 10 mil pessoas visitaram os estandes do
Empreende Startups Educacionais, localizado nas dependências do Cefe.

Livro. Mais de 10 mil pessoas
passaram pelo Festival Literário
Joseense, realizado no Cefe, em
outubro. A atração, uma viagem
ao mundo da literatura, agradou
aos visitantes com estandes
temáticos, exposições, apresentações teatrais, bate-papo com
autores e muita leitura.
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Medalhas. 10 alunos da cidade
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Cefe. Evento teve bom público

