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Guararema avança na Educação Pública
Municipal e alcança nota inédita no IDEB
Guararema alcançou a
nota 7,2 no IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica) 2019, ultrapassando a meta projetada
pelo Ministério da Educação
(MEC) para o ano de 2021,
que é 6,5. O município superou ainda em 0,9 pontos a
meta estabelecida para o ano
de 2019, além de ficar acima
dos resultados do Estado de
São Paulo (6,7) e do Brasil
(5,9) para o Ensino Fundamental – anos iniciais.
O resultado coloca
Guararema com o melhor
IDEB da Região do Alto Tietê.
A cidade também é destaque
nas Regiões do Vale do Paraíba e Litoral Norte, sendo
a primeira colocada entre 41
Municípios.
Na comparação com a
Região Metropolitana de São
Paulo (Grande São Paulo),
integrada por 39 Municípios,
Guararema ficou em segundo
lugar, atrás apenas de São
Caetano do Sul, que obteve
nota 7,3.
Nos últimos anos, o
município de Guararema
obteve um crescimento superior a 26,4%. Duas escolas
municipais alcançaram grande destaque na avaliação,
com a excelente nota 7,7. A
Escola Municipal Professora
Eunice Leonor Lopes Prado,
localizada no bairro Vale dos
Eucaliptos, com IDEB anterior
de 6,9, cresceu 0,8 pontos
e conseguiu superar a meta
projetada pelo MEC para o
ano de 2019, que é 7,4.
A Escola Municipal Professora Célia Leonor Lopes
Lunardini, localizada no bairro
Itapema, também alcançou a
nota 7,7. Em 2017 obteve a
nota 6,7, crescendo 1,0 ponto
na escala IDEB e superando
com folga a meta projetada
pelo MEC, que é 6,3. Nos
últimos anos a escola apresentou crescimento de 21,9%.
Com este excelente
resultado, a Secretaria de
Educação planeja ações de
melhoria para que os estudantes avancem ainda mais,
como a continuidade do trabalho focado na formação
continuada dos profissionais
da Educação, intenso estudo
da BNCC e do Currículo da
Cidade de Guararema, além
de um trabalho pedagógico
efetivo voltado para o estudo
das habilidades/descritores

“Guararema comemorar 121 anos, recebemos um grande presente e reconhecimento: Guararema alcançou a nota 7,2 no IDEB (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica) 2019, ultrapassando a meta projetada pelo Ministério da Educação (MEC) para o ano de 2021, que é 6,5. O município superou ainda em 0,9
pontos a meta estabelecida para o ano de 2019, além de ficar acima dos resultados do Estado de São Paulo (6,7) e do Brasil (5,9) para o Ensino Fundamental – anos iniciais. Parabenizo os professores, diretores e toda a equipe da Educação! Mas nada disso seria possível sem a parceria entre a Secretaria
de Educação e as famílias, que nos confiam seus filhos todos os dias!”
exigidos no Saeb, bem como
o intenso acompanhamento pedagógico de todas as
ações desenvolvidas no âm-

bito das unidades escolares.
Fonte: Secretaria Municipal
de Educação .Continua na
página 03

Escola Municipal Eunice Leonor Lopes Prado

Alunos do 5º ano da Escola Municipal Prof. Dr. Domingos Lerário em sala de aula,
espaço de grandes aprendizagens!
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EDITORIAL & OPINIÃO S a ú d e e F i t n e s s > > >
O MELHOR EXERCÍCIO
Agachamento é o melhor exercício para glúteos,
supino é o melhor para o
peitoral, abdominais na
máquina ou no colchonete,
rosca direta ou concentrada, pedalar de mountain
bike ou speed, correr ou
caminhar, nadar e fazer
hidroginástica, enfim, a dúvida sobre o que fazer, qual
exercício ou modalidade
que proporciona maiores
benefícios à saúde, aos

músculos, à silhueta, é
uma discussão sem fim e
pode se tornar bastante
polêmica. Se a gente procurar um pouco na internet
vai encontrar vários artigos
e matérias falando sobre
o assunto e indicando ou
contra indicando determinado exercício, treino e
até método. Eu mesmo já
falei em outras passagens
sobre as possíveis melhores opções e alternativas,

José Marcos - Educador Físico

limitações, objetivos, etc.
Por outro lado, como tudo
muda muito rápido na Educação Física e daí a importância de estudar constantemente, posso dizer que
meus conceitos de ontem
já sofreram uma transformação e ajuste para hoje.
Entendo que o importante
não seja escolher o melhor
exercício, a prática perfeita
que não causará lesões,
dores musculares e ainda
trará ganhos excepcionais
ao praticante. Um exemplo
interessante é a indicação
de hidroginástica para pessoas com lesões leves na
região cervical com a justificativa que hidroginástica

não tem impacto e promove fortalecimento muscular
e estabilização articular.
Mas há fatores que podem
não indicar a hidro nesse
caso: profundidade da piscina, altura do praticante
(o pescoço em 90% dos
casos está fora d’água),
nível da lesão, destreza
física, temperatura da água
e principalmente, afinidade
do praticante com a atividade. Não serve para nada
ser a melhor indicação se
a pessoa não gosta de
água. Nessa linha, fora
os 22% de praticantes de
exercícios físicos que encaram praticamente qualquer
coisa que lhes é proposto,

78% da população fisicamente ativa precisa de uma
atenção especial para uma
indicação específica sobre
a melhor atividade física
para suas necessidades,
seus objetivos, respeitando principalmente, suas
preferências. Portanto, o
agachamento pode ser
um ótimo exercício para
membros inferiores, para
os glúteos (a tal bunda na
nuca), mas não pode ser
tomado como regra geral
e única, como também o
mountain bike é espetacular, mas tem gente que
adora pedalar e prefere ir
de speed. Fica a dica!

José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor
Técnico e Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail:
josebgeraldo@ig.com.br
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Guararema alcança nota inédita
no IDEB e é destaque no Estado
... Guararema alcançou
a nota 7,2 no IDEB (Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica) 2019, ultrapassando a meta projetada
pelo Ministério da Educação
(MEC) para o ano de 2021,
que é 6,5. O município superou ainda em 0,9 pontos
a meta estabelecida para o

ano de 2019, além de ficar
acima dos resultados do
Estado de São Paulo (6,7) e
do Brasil (5,9) para o Ensino
Fundamental – anos iniciais.
O resultado coloca Guararema com o melhor IDEB
da Região do Alto Tietê,
como é possível observar na
tabela abaixo:

Na comparação com a Região Metropolitana de São
Paulo (Grande São Paulo), integrada por 39 Municípios,
Guararema ficou em segundo lugar, atrás apenas de São
Caetano do Sul, que obteve nota 7,3.
A Escola Municipal Professora Célia Leonor Lopes
Lunardini, localizada no bairro Itapema, também alcançou
a nota 7,7. Em 2017 obteve a nota 6,7, crescendo 1,0
ponto na escala IDEB e superando com folga a meta
projetada pelo MEC, que é 6,3. Nos últimos anos a escola
apresentou crescimento de 21,9%, conforme podemos
observar abaixo:

Municípios do Alto Tietê
Guararema
7,2
Arujá
7,0
Biritiba Mirim
5,9
Ferraz de Vasconcelos
6,1
Guarulhos
6,3
Itaquaquecetuba
5,6
Mogi das Cruzes
6,9
Poá
6,6
Salesópolis
6,4
Santa Isabel
6,7
Suzano
6,3

Seguindo a trilha do sucesso temos a Escola Municipal
Professor Doutor Domingos Lerario, localizada no bairro
Parque Agrinco, que alcançou a nota 7,1 no IDEB 2019,
ultrapassando, e muito, a meta estipulada pelo MEC, que é
5,5. Em relação ao último IDEB apurado, a escola cresceu
0,5, uma vez que sua nota em 2017 foi 6,6. Observe abaixo
o crescimento significativo da escola nos últimos anos:

Guararema também é destaque nas Regiões do Vale do
Paraíba e Litoral Norte, sendo a primeira colocada entre
41 Municípios.

MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA E
LITORAL NORTE
Guararema
Aparecida
Arapeí
Areias
Bananal
Caçapava
Cachoeira Paulista
Campos do Jordão
Canas
Caraguatatuba
Cruzeiro
Cunha
Guaratinguetá
Igaratá
Ilhabela
Jacareí

Outras três escolas da rede municipal de ensino
apresentaram bons resultados na avaliação nacional.
A Escola Municipal Dom Alberto Johnnes Steeger, localizada
no bairro Jardim Dulce, alcançou a nota 6,9, crescendo
0,9 pontos em relação à sua última nota no IDEB, que foi
6,0, em 2017. A escola também superou a meta estipulada
pelo MEC, que é 6,0. Abaixo podemos observar o desempenho da escola nas últimas avaliações:

7,2
6,7
5,3
6,2
5,5
6,1
6,1
6,8
5,8
6,7
6,0
6,3
6,6
6,0
6,3
6,6

A Escola Municipal José Benedito dos Santos, localizada
no bairro Ipiranga, também obteve a nota 6,9 na avaliação
de 2019, crescendo 0,5 pontos na escala IDEB, e superando
em mais de um ponto a meta projetada pelo MEC, que é 5,8.
Observem abaixo o desempenho da escola nos últimos anos:

A Escola Municipal Paulo Ismael dos Santos Sobrinho,
localizada no bairro Parateí, alcançou também a nota 6,9
na última avaliação, apresentando um crescimento de 0,9
pontos em relação à avaliação de 2017 e superando em
0,7 pontos a meta estabelecida pelo MEC, que é 6,2. Vejam o crescimento da escola nas duas últimas avaliações:

Nos últimos anos, o município de Guararema obteve um
crescimento superior a 26,4%, conforme é possível observar no gráfico abaixo:

Seguimos com bons resultados, destacando a participação
da Escola Municipal José Donizete de Paiva, localizada
no bairro Guanabara, com a nota 6,8. Em 2017 a escola
obteve a nota 5,5, o que aponta um crescimento de 1,3
pontos. Nos últimos anos a escola apresentou um crescimento de mais de 30%, como é possível observar abaixo:

IDEB 2019 DO MUNICÍPIO DE GUARAREMA
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Com a mesma nota 6,8 foi avaliada a Escola Municipal
Sylvio Luciano de Campos, localizada no bairro Freguesia
da Escada. Esta foi a primeira vez que a escola teve seus
dados divulgados, uma vez que, anteriormente, o número
de participantes no SAEB foi insuficiente para que os
resultados fossem publicados.
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Duas escolas municipais alcançaram grande destaque na avaliação,
com a excelente nota 7,7. A Escola Municipal Professora Eunice Leonor
Lopes Prado, localizada no bairro Vale dos Eucaliptos, com IDEB
anterior de 6,9, cresceu 0,8 pontos e conseguiu superar a meta
projetada pelo MEC para o ano de 2019, que é 7,4. Observe a
evolução da escola nos componentes curriculares de Língua
Portuguesa e Matemática nos últimos anos:

Encerrando a participação de Guararema na
avaliação nacional, temos a Escola Municipal João
Baptista Jungers, localizada no Bairro de Luís Carlos,
que alcançou a nota 6,7 no IDEB 2019, demonstrando
um crescimento de 0,5 pontos em relação ao resultado
de 2015. Em 2017 a escola também não teve acesso aos
dados, devido ao número de alunos participantes serem
insuficientes.

Continua na página 04
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Secretaria Municipal de Educação está feliz com o resultado da nota inédita no IDEB e é destaque no Estado
A Secretaria Municipal de Educação está feliz com o
resultado divulgado e já planeja ações de melhoria para que
os estudantes avancem ainda mais, como a continuidade do
trabalho focado na formação continuada dos profissionais
da Educação, intenso estudo da BNCC e do Currículo da
Cidade de Guararema, além de um trabalho pedagógico
efetivo voltado para o estudo das habilidades/descritores
exigidos no Saeb, bem como o intenso acompanhamento
pedagógico de todas as ações desenvolvidas no âmbito das
unidades escolares.
Além disso, por meio da adoção do material didático
da Editora Moderna, vencedora este ano do processo licitatório, a Rede Municipal de Ensino disponibiliza aos alunos
dos 4º e 5º anos o material do Projeto Aprova Brasil, que tem
como objetivo auxiliar professores, gestores e Secretarias de
Educação no desenvolvimento de habilidades e competências
exigidas nas avaliações de larga escala.

Sobre o SAEB

Parte dos alunos dos 5º anos da Escola Municipal
Professora Eunice Leonor Lopes Prado, em dia de
aula-passeio do Programa “Nos Trilhos do Saber”.

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)
procura avaliar o aprendizado realizado ao longo da trajetória
escolar do aluno. Assim, são avaliadas habilidades relativas a
anos anteriores ao que ele está matriculado e também a anos
posteriores. O conjunto dessas habilidades são organizadas
em competências. Seu resultado é um dos componentes
utilizados no cálculo do IDEB, que, ao utilizar outros fatores
no cálculo, define uma nota que pode variar de 0 até 10 para
as escolas, cidades, estados e para o Brasil.
confira mais fotos dos alunos

Alunos do 5º ano da Escola Municipal Prof. Dr.
Domingos Lerario em sala de aula, espaço de
grandes aprendizagens!

Parte dos alunos dos 5º anos da Escola Municipal
José Donizete de Paiva, em dia de Buzum!
Parte dos alunos dos 5º anos da Escola Municipal
Dom Alberto Johnnes Steeger, em passeio na
Escola da Na tureza Francisca Lerario.

Parte dos alunos dos 5º anos da Escola Municipal
José Benedito dos Santos, durante aula-passeio no
programa “Embarcando na Estação Literária”.

Alunos do 5º ano da Escola Municipal Paulo Ismael
dos Santos Sobrinho, premiados na Olimpíada
Internacional “Matemática sem Fronteiras”

Alunos do 5º ano da Escola Municipal Prof. Dr.
Domingos Lerario em sala de aula, espaço de
grandes aprendizagens!

Alunos dos 5º anos da Escola Municipal Professora
Célia Leonor Lopes Lunardini, em confraternização
de Natal organizada na escola.

Alunos do 5º ano da Escola Municipal João Baptista
Jungers na Vila de Lúís Carlos.

Alunos do 5º ano da Escola Municipal Sylvio
Luciano de Campos, durante aula-passeio do
Programa “Turismo Sustentável nas Escolas”.

A Equipe Planear Projetos
deseja Parabéns!

Guararema
anos

Encontre o projeto adequado a
sua necessidade!

Há 25 anos fazendo parte da
história de Guararema !

Escola Municipal Célia Leonor Lopes Lunardini

Praça Nove de Julho, 58 Centro - Guararema
(11)4693-2539 / (11)996845656
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Parabéns,
Guararema,
pelos 121 anos.
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Conheça nossos serviços
Conta Corrente

Câmbio

Crédito

Previdência Privada

Investimentos

Energia Solar

história e fazer junto com essa cidade,

Seguros

Crédito Consignado

cooperando com o crescimento dos

Consórcios

Temos muito orgulho de participar dessa

nossos associados e da comunidade.
Orgulho de fazer junto com Guararema.
sicredi.com.br
SAC 0800 724 7220 Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

Ag. Guararema/SP
R. Francisco Freire, 25, (11) 4693-1085.
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SILENE

Colunista Social

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
Hoje, nossa querida Guararema completa 121 anos. Conhecida não só pelos pontos turísticos e pela calmaria de sua riqueza verde, mas principalmente
por proporcionar uma excelente qualidade de vida e bem estar aos seus moradores. Nada mais justo do que parabenizar as autoridades que diariamente
cumprem sua missão de buscar novos projetos, aceitando o desafio de fazer mais e melhor, não perdendo de vista os anseios da comunidade. Em
especial cumprimentar o povo guararemense, gente de bem, guerreiro, honesto e batalhador, que com o seu trabalho diário e dentro das possibilidades
não mede esforços na busca do crescimento e de melhores dias, sempre mantendo a Força, Foco e Fé. Viver em Guararema é um privilégio. Parabéns!
Confira algumas pessoas que fazem parte da história e do desenvolvimento da cidade. (as fotos onde pessoas aparecem sem máscaras são de arquivo).

Ao prefeito Adriano Leite, parabéns pela gestão
de trabalho, dedicação e comprometimento com a
cidade e seus moradores.

A eterna Prefeita Conceição Aparecida Alvino de Souza,
um dos melhores presentes que Guararema já ganhou.

Poder Legislativo: Sidnei Leal, André Costa da
Silva, Odvane Rodrigues da Silva, José Francisco
Beraldo Júnior, Antônio Carlos Borges, Egilson
Souza Moreira Filho, Eduardo Maia da Silva, José
Francisco da Fonseca, Irineu Cláudio Leite,
Eduardo Aparecido Moreira Franco e Claudinei
Santos de Oliveira.

Deputado Estadual André do Prado e Deputado
Federal Márcio Alvino, nunca esqueceram da terra
amada.

Padre Ubirajara e Padre Valdenilson, sempre pedindo a proteção de Deus para Guararema e seu povo.

Dra. Vanessa Noronha Leite, Primeira Dama e
Presidente do Fundo de Solidariedade, cumprindo
com muito carinho todas as ações sociais.

Os irmãos Enide, Amélia, Dr. Euclydes e Nancy,
filhos do saudoso casal Benedito e Olivia (in memoriam) representam a Família Marcondes, uma
das mais tradicionais e queridas de Guararema.

Quem também completa mais um ano de vida hoje é
o nosso querido amigo ex-prefeito Vicente Mariano.
Nossos sinceros votos de muita saúde, paz e felicidade. Parabéns!

Jornal Gazeta de Guararema
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OLIVEIRA
Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673

Seu Doca (89 anos), um corintiano apaixonado
pelo Timão e por Guararema, também faz parte da
história da cidade.

Jorge (Cenoura) trabalhando há mais de 45 anos
no ramo de açougue, sempre esteve antenado com
o progresso da cidade.

A primeira Banca de Jornal foi inaugurada pelo
inesquecível Sr. Zezinho da Banca (1961) e segue
firme com o atual proprietário Jorge Marques.

O médico veterinário Dr. Roberto Mourão, escolheu Guararema para morar e abrir a primeira clínica veterinária
em 1987, onde continua atuando até os dias de hoje.

Ailton Torralbo Quintana e sua esposa Silvana
Martins Quintana, mantém a tradição do Armazém
Torralbo, há mais de 60 anos na cidade.

A única relojoaria da cidade foi inaugurada em
1970 pelos irmãos Lairto da Cunha Pinto e Anísio
da Cunha Pinto, que continuam administrando o
empreendimento até os dias de hoje.
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Aniversário de Guararema tem reabertura do Ginásio

A Prefeitura de Guararema reinaugurou o Ginásio
Poliesportivo “Lázaro Germano” nesta sexta, dia 18
de setembro. O evento faz
parte das comemorações
de 121 anos da cidade. Com
acessibilidade e tecnologia,
o espaço voltará a receber
grandes eventos.
Com estrutura reformada, ampliada e modernizada,
a arquibancada possui 510
lugares. A sala multiuso será
disposta para encontros menores, com até 80 pessoas.
O espaço também possui
lanchonete, acessibilidade
(elevador), vestiário para
jogadores e árbitros, área
administrativa, estacionamento, bicicletário e uma
Sala de Troféus denominada
“João Batista Barbosa – Pelezão”, reunindo a história de
Guararema no esporte.
O local também possui
cerca de 20 câmeras de
monitoramento nas áreas
interna e externa, as quais
são acompanhadas pelo
Centro de Segurança Integrada (CSI), garantindo
a segurança dos atletas e
público, auxiliando também
na preservação do local.
“Estamos extremamente
contentes com mais esse
espaço disponível à população. O Ginásio marcou
a história de muita gente e
agora vem para registrar um
novo recomeço. Assim que
possível teremos eventos
abertos, recebendo os guararemenses”, falou o Prefeito
Adriano Leite.
Em comemoração aos
121 anos de Guararema, o
Ginásio receberá as partidas
da Seleção Master Brasil x
Seleção Guararema Master
de Futsal no Mogi Basquete
x Pinheiros as quais serão
transmitidas online neste
sábado e domingo.
No sábado (19/09), às
19h, a Seleção Guararema Master recebe a Seleção Master Brasil. Entre os
atletas estão confirmados:
Vander Carioca, Minique e
Simi (pivô), Leandrinho e
Waguinho (ala esquerdo),
Tatu (ala direita), Erick e Pezão (goleiros), Goda Beque
(fixo), além do Eduardo Marques, ex-jogador de futebol
de campo com passagem
pelo Santos Futebol Clube.
Já no domingo (20/09),
às 16h, a quadra vai esquentar com o Treino-Jogo
Especial Mogi Basquete x
Esporte Clube Pinheiros.
Os renomados clubes se
preparam para o jogo-treino
fora de casa, sendo este o
primeiro da temporada do
Mogi Basquete.
A equipe mogiana vem
com os recém-contratados
Wesley Castro (ala-pivô),
Cassiano Bueno (armador),

Douglas Santos (ala-pivô),
e também Fúlvio Chiantia
(armador), Fabricio Russo
(ala-pivô) e Guilherme Lessa
(ala) que seguem para mais
uma temporada.
As disputas cumprem
todos os protocolos exigidos
pelas autoridades de saúde
e ambas serão transmitidas
pelos Canais “Guararema
121 anos” nas redes sociais
Youtube e Facebook e não
serão abertas ao público.
Durante os intervalos, os
internautas acompanharão
apresentações musicais de
artistas locais, prestigiando mais um aniversário da
cidade.
A C O M PA N H E A S
TRANSMISSÕES:
YouTube: www.bit.ly/
Guararema121anos Facebook: www.facebook.com/
Guararema121anos
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121 ANOS

E UMA BELA

História
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ESTÁ COM SINTOMAS DA COVID-19?
PROCURE O ATENDIMENTO MAIS PRÓXIMO DE VOCÊ!

REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO AOS CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 NA REGIÃO NORTE.
DIRIJA-SE À UBS JARDIM DULCE.

UBS GUIOMAR FRANCO DA CUNHA
JARDIM DULCE
R. PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº 36

SEGUNDA
ABERTA> A SEXTA

7h às 17h

A SANTA CASA É REFERÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS NAS REGIÕES CENTRAL E SUL.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
CENTRO
RUA DR. SILVA PINTO – 177

TODOS
ABERTA> OS DIAS

24h
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121 Anos de progresso.
Juntos, seguiremos em frente para
um futuro cada vez mais próspero.

Parabéns Guararema
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