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Em atenção à solicitação desta Secretaria e no intuito de subsidiar a elaboração do 

Novo Plano Diretor do Município estamos encaminhando elementos de diagnóstico da 

situação da educação em Campinas. 

Encaminhamos em anexo dados por unidade, lembrando que a SEPLAN tem acesso 

franqueado a estas informações, através do sistema Integre. 

Infelizmente, contudo, não possuímos elementos quanto à situação da Escolas 

estaduais, motivo pelo qual sugerimos que seja oficiada a Diretoria Regional de Ensino a fim 

de obter tais dados. 

   

A Secretaria Municipal de Educação: 

Com um orçamento de R$ 992,5 millhões, a Secretaria Municipal de Educação conta 

com 204 unidades próprias, sendo 159 de Educação Infantil e 45 de Ensino Fundamental. 

Para o atendimento dos alunos da Educação Infantil, ela conta ainda com a parceria de 46 

entidades conveniadas. 

A Secretaria Municipal de Educação possui compromisso com a construção de uma 

escola pública gratuita, laica e de qualidade socialmente referenciada. A ação da SME em 

cada uma de suas unidades tem como meta a elevação da qualidade social de ensino e da 

educação no município, aprimorando o processo de trabalho pedagógico e enfrentando os 

problemas que impedem a inserção crítica de nossos educandos na vida social, cultural, 

científica e tecnológica de nosso tempo. A SME entende que o objetivo da escola pública é a 

formação de educadores e educandos, críticos e investigadores permanentes da realidade 

social.  

 A Secretaria de Educação oferece aos seus alunos: material didático, transporte, 

uniforme e alimentação escolar. São servidas 256 mil refeições/dia, em 614 unidades 
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escolares da cidade (Estado, Prefeitura e Entidades conveniadas). São transportadas 9.043 

alunos diariamente (incluindo transporte para unidades estaduais). 

 No âmbito da Secretaria Municipal de Educação o território do município está dividido 

em 5 regiões administrativas: Norte, Sul, Leste, Sudoeste e Noroeste. Assim, com o objetivo 

de dar mais agilidade e transparência nos trabalhos realizados, a SME atua de forma 

descentralizada em cada uma destas regiões, por meio dos seus Núcleos de Ação Educativa 

Descentralizada (Naeds).  

 É de responsabilidade dos Naeds, entre várias atividades, a supervisão das escolas 

municipais e particulares. 

 As regiões com mais unidades educacionais são Sudoeste e Leste. A primeira tem 46 

unidades, enquanto na segunda são 38, respectivamente.  

 

 

 

                            UNIDADES POR NAED 

NORTE NOROESTE SUDOESTE SUL LESTE 

39 40 46 41 38 

TOTAL DE UNIDADES  

ENSINO INFANTIL  ENSINO FUNDAMENTAL 
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159  45 

 

Fumec 

Há 29 anos, com o propósito de alfabetizar jovens e adultos, com idade a partir de 15 

anos, a Prefeitura de Campinas, criou a Fumec (Fundação Municipal para a Educação 

Comunitária). Este público, em sua maioria, formado por pessoas que não puderam 

frequentar a escola na idade certa ou que, por alguma razão abandonaram os estudos. Elas 

recebem a escolarização referente ao 1ª ao 5ª anos, do Ensino Fundamental. 

 A Fumec está incorporada na estrutura da Secretaria Municipal de Educação. A 

Fundação também é responsável pelo Ceprocamp (Centro de Educação Profissional de 

Campinas Antonio da Costa Santos), fundado em 2004. 

 Este ano, a Fumec realizou o primeiro concurso público para a contratação de 

docentes. Os 42 novos concursados são professores para a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), Educação Especial, Orientadores Pedagógicos, Economistas, Administradores, 

Engenheiro, Procurador e Agentes Administrativos. 

Atualmente o Ceprocamp conta com 5 cursos técnicos e 17 profissionalizantes. No 

ano passado, 2.750 alunos estiveram matriculados no Ceprocamp. A Fumec tem 160 salas de 

aula destinadas a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ao todo são 2.800 alunos de EJA. 

Também há 11 salas de aula para os analfabetos funcionais – pessoas que possuem 

certificado, mas precisam de aulas de reforço. 

  

Demanda e atendimento: 

Para uma melhor análise, necessário se faz uma síntese atual sobre a questão de 

oferta de vagas pela Secretaria Municipal de Campinas, a saber: a rede atende 61.319 

alunos, sendo 40.041 no ensino infantil e 21.278 no ensino fundamental, sendo 10.587 nos 

anos iniciais, 8.294 nos anos finais e 3.432 no EJA. 

Os maiores déficits de demanda não atendida na educação infantil (agrupamentos I e 

II), estão nas regiões noroeste (2.418 crianças), sul (2.390 crianças) e sudoeste (1.939 

crianças). Num patamar menos impactante, mas ainda significativo, estão as regiões norte 

(1.315 crianças) e leste (830 crianças). Pode-se observar que as regiões que concentram 

bairro de maior vulnerabilidade são as que possuem o maior défict. Este cenário é agravado 

com a concentração destes contingentes populacionais nas áreas periféricas, seja em 

moradias em áreas de risco ou mesmo quando da implantação de grandes conjuntos 

habitacionais, no esteio do programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal (como 

exemplos podemos citar o Jardim Bassoli, o Jd. Abaeté e o Sírius).   
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ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO 

INFANTIL FUNDAMENTAL TOTAL  DÉFICT AG-I E AG-II 
(INFANTIL) 

40.041* 
 

21.278 61.319 8.892 

    
*inclui matrículas nas entidades conveniadas. 

 

                            DÉFICIT POR NAED 

NORTE NOROESTE SUDOESTE SUL LESTE 

1.315 2.418 1.939 2.390 830 

 

 

Diretrizes e Ações prioritárias: 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Campinas tem o compromisso de 

oferecer uma Educação pública de qualidade, que respeite o processo de aprendizado do 

aluno em sua totalidade. A Secretaria tem como meta a redução do déficit de vagas e para 

isso tem atuado em várias frentes. Atualmente, 9.101 crianças com idade de 0 a 3 anos que 

estão fora da escola. 

 Nos últimos dois anos, com o devido planejamento de ações como a otimização dos 

espaços e o remanejamento de vagas e recursos humanos, conseguiu-se incluir o 

atendimento de mais de três mil crianças. 

Foram inauguradas este ano 5 creches tipo nave-mãe (capacidade de cerca de 270 

crianças cada), nos seguintes bairros: Jd. Bassoli, Jd. Campos Eliseos, Jd. Ibirapuera, Vila 

Esperança e Residencial Porto seguro. 

Mais três unidades deverão ser inauguradas ainda este ano: Residencial San Martin, 

Gleba B e Residencial São José, e também estão em processo de licitação das obras, 4 

creches do programa PAR/MEC do Governo Federal, nos bairros: Jd. Abaeté, Jd. Eldorado, 

Nova Europa e Residencial São Luís permitindo o atendimento a mais 1.300 crianças. 

Está sendo desenvolvido o programa “Núcleo da Esperança”, com a instalação de 

unidades diferenciadas para atendimento do infantil ao fundamental, em período integral, 

conjugando ensino, atividades culturais e esportivas em um complexo escolar com 

capacidade para cerca de 960 alunos, criando um novo paradigma de ensino público de 

qualidade em instalações muito bem equipadas, visando a permitir o pleno desenvolvimento 

das potencialidades dos alunos e garantindo total suporte às atividades pedagógicas. 
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Inicialmente estão programadas 3 unidades deste tipo em áreas já adquiridas, nos distritos do 

Campo Grande, Ouro Verde e Nova Aparecida. Mais duas áreas para este programa estão 

em negociação, uma no Campo Belo e outra no Vida Nova. 

A SME tem desenvolvido estudos para a implantação de novas unidades educacionais 

em áreas destinadas a EPCs (Equipamentos Públicos Comunitários) reservadas para a 

educação, originárias de loteamentos em diversas regiões do Município: Jd. Das Cerejeiras, 

Residencial Caiapó, Residencial Flávia, Colina das Nascentes, Cittá di Firenze, Parque 

Floresta e Campo Florido. A SME também adquiriu áreas para implantação de unidades nos 

seguintes Bairros: Vila Tupi, DIC-I, Parque Itajaí, Vila Olímpia, Parque dos Pomares e recanto 

da Alegria. 

 Além disto conta com um programa permanente de requalificação dos e adequação 

das unidades já existentes com investimentos da ordem de mais de R$ 8.000.000 / ano. Este 

programa possibilita a manutenção e melhoria das instalações. Além deste programa de 

manutenção, estão sendo licitadas intervenções como: instalação de gradis, forros e 

divisórias, adequações em rede elétrica, cobertura de quadras esportivas, além de reformas 

gerais e ampliações em diversas unidades. 

 

 

 

 

 

Arqº. e Urb. Marcelo A. Juliano                                                                       
Coordenadoria da Arquitetura Escolar 

Departamento de Apoio à Escola 


