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Mais dois novos ônibus escolares para o
transporte dos estudantes na cidade

A

lvorada já conta com
dois novos ônibus
escolares desde
janeiro para o transporte de
estudantes da rede municipal de
ensino. A medida beneﬁcia
alunos que residem em regiões
que não tenham escolas nas
proximidades. Outros três
ônibus que contarão com
plataforma de acesso devem
chegar ao município através de
convênio com o Governo Federal
até o ﬁnal do semestre. Cerca de
520 alunos são transportados
diariamente por empresa
terceirizada. Os estudantes que
utilizam o transporte escolar são
encaminhados às escolas Gentil

Machado de Godoy, Podalírio
Inácio Barcellos, Brigadeiro
Antônio Sampaio, Duque de
Caxias, Dom Pedro II e Alcides
Maia. A administração
municipal vem estruturando e
aparelhando o setor para um
melhor atendimento aos alunos
e toda a rede de ensino.
Mais veículos
Além dos ônibus, a cidade
passou a contar, a partir do dia 30
de dezembro, com três novas
camionetes Spin para serviços da
área educacional. Os veículos Governo Federal. Os carros com
zero quilômetro foram adquiridos sete lugares serão utilizados para
junto a parceria e recursos do transporte dos proﬁssionais de

assessoria pedagógica, educação
infantil, núcleo de nutrição, entre
outros.

Prefeitura participa do Fórum Mundial de Educação

A

Prefeitura participou do
Fórum Mundial da
Educação, que ocorreu
em janeiro em Canoas, na Região
Metropolitana. Delegações de
países de todo o mundo
estiveram no evento. A
Prefeitura de Alvorada está
inserida nos processos que
norteiam as diretrizes do Fórum
almejando propostas que

contemplem a inserção social,
democracia, participação
popular. No evento foram feitos
contatos com lideranças
políticas, administrativas,
educacionais do Brasil e exterior
mostrando as experiências de
Alvorada e trocando ideias e
projetos.
O Fórum Mundial de Educação
é parte do processo do Fórum

S o c i a l
Mundial, que
se iniciou em
2 0 0 1 e
passou a
constituir-se
no mais
amplo espaço
p a r a
a
articulação de
iniciativas
sociais, para
o desenvolvimento do
pensamento crítico e a
construção de alternativas à
ordem neoliberal, sob a ideia
comum de que “Outro Mundo é
Possível”.
Iniciativas da administração
de Alvorada, como a criação do
vale-livro de R$ 20 que
beneﬁciou 18 mil estudantes das
escolas municipais dando-lhes a
oportunidade de adquirirem

obras literárias durante a Feira do
Livro na cidade em outubro, foi
uma das propostas que mais se
destacaram em 2013 recebendo
elogios de intelectuais,
professores, pais, alunos,
organizações sociais e serviu de
modelo para todo o País. A Feira
foi retomada ano passado e
reuniu cerca de cem mil pessoas
na Praça João Goulart nos cinco
dias do evento.

