Uma educação cidadã e inclusiva

O

Seminário Internacional de Educação e
Sociedade que será realizado no município é
uma das ações que a Prefeitura vem
consolidando na qualiﬁcação de seus proﬁssionais
de educação. Alvorada torna-se entre os dias 22 e
25 de julho na capital nacional da educação.
Reunindo consagrados nomes nacionais e do
mundo, os encontros abordarão temas como: Novos
desaﬁos da educação social e ambiental; Políticas
públicas e educação; Mudanças curriculares que
fazem a escola se transformar e avançar; Avaliação:
alternativa da prática escolar na defesa da
aprendizagem; Contextos de deliberação curricular:
aﬁnal, como tomar decisões na escola? Em que
medida a indisciplina e a violência são reveladoras
de crise da escola? Sociedade do conhecimento e a
relação com o saber: É possível uma abordagem
interdisciplinar na escola?; É possível a vivência
cidadã da democracia na escola e a construção de
uma escola mais inteligente que seja adequada às

pessoas e às comunidades escolares? As sessões
de trabalho abordarão assuntos como: Sobre o
trabalho coletivo e a construção do sentido de
pertencimento à comunidade escolar; Sobre
diversidade e inclusão; Sobre gestão e
acompanhamento do trabalho político-pedagógico;
Sobre o EJA na contemporaneidade: desaﬁos,
(res)signiﬁcações e práticas.
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Educação inclusiva para todos: A Prefeitura este ano fez
investimentos superiores a R$ 3,7 milhões em melhorias para
as 27 escolas municipais com milhares de novos materiais,
mobiliários, equipamentos, incluindo notebooks, cadeiras ﬁxas
e giratórias, conjuntos de mesas para professores e alunos,
mesas para computadores, brinquedos pedagógicos,
geladeiras, fogões. Os 19 mil estudantes da rede municipal
também receberam kits com materiais escolares. A Prefeitura
já consolidou para outubro a 14ª Feira do Livro de Alvorada, que a atual gestão retomou no ano passado. Criou ainda o vale-livro que
beneﬁciou todos os alunos da rede pública de Alvorada que puderam adquirir obras literárias na Feira. É um avanço na educação e
cidadania. A cidade também contará com suas primeiras escolas infantis públicas e gratuitas. Outro sonho que começa a se tornar
realidade é o campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul que já começou a ser construído e abrirá vagas para 1,2 mil alunos.

Investimentos públicos para mudar o perﬁl e
aumentar a estima dos alvoradenses
A Prefeitura de Alvorada vem consolidando dezenas de projetos e obras que estão mudando o perﬁl da cidade
e trazendo novos ares de progresso e estima para seus habitantes. São muitos investimentos que contemplam
áreas da saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, cultura, meio ambiente, segurança, habitação,
pavimentação, cidadania.

Saúde:
Na área da saúde, além das novas UBSs, já está em construção a Unidade de
Pronto-Atendimento 24 horas ao lado do Ginásio Municipal. A previsão é de que a
obra esteja concluída até o ﬁnal do ano. O investimento em parceria entre os
governos federal, estadual e o município ﬁca em torno dos R$ 3 milhões
possibilitando um pronto-atendimento 24 horas.
Teremos um novo Hospital com 240 leitos. Veja a previsão de expansão:
Capacidade atual: 5.774 internações (cem leitos);
Capacidade ampliada: 20.244 internações (350 leitos)
UTI para adultos. Também ocorrerá no município mutirão de cirurgias e cursos de qualiﬁcação para os proﬁssionais de saúde.
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Segurança:
A Patrulha Maria da Penha já está atuando com uma viatura da
Brigada Militar e proﬁssionais destinados ao enfrentamento à
violência contra a mulher. Também passou a funcionar desde 08 de
maio a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.
Alvorada contará com patrulhamento comunitário pelos bairros
qualiﬁcando, ampliando e melhorando os serviços de segurança
no município. Serão onze núcleos espalhados pela cidade,
contando com onze viaturas e 44 policiais militares atuando ao
todo. No programa o PM reside no bairro e estabelece uma relação
direta com a comunidade tornando-se um mediador nas ações de
segurança.

Habitação:
Alvorada contará com mais 2,4 mil unidades
habitacionais. Começaram em 02 de julho as obras de

condomínio no bairro Umbu onde serão ofertadas
1.080 unidades residenciais. O projeto está vinculado
ao Programa Minha Casa Minha Vida e beneﬁcia
famílias com renda de até três salários mínimos. A
previsão é de 18 meses para conclusão das obras.
A Prefeitura também garantiu 500 unidades
habitacionais na Colina do Pradinho, no Umbu. As
obras no condomínio Altos da Figueira, no bairro
Jardim Aparecida, devem ser entregues em setembro
com a liberação de mais 500 unidades.

