
REDE MUNICIPAL AMPLIA VAGAS NO ENSINO INFANTIL COM PROGRAMAS INOVADORES, 
AVANÇA NO COMBATE À EVASÃO E NA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM

Educação  de primeira

Os investimentos no ensino em 
tempo integral e em inovação e 
tecnologia também já chegaram 
à rede municipal, a exemplo da 
escola-modelo Subúrbio 360 
e das Escolabs. E o programa 
Agente da Educação, criado pela 
entidade Parque Social, parceira 
da Prefeitura, atua para promo-
ver a integração entre escola, 
família e comunidade e se mos-
tra fundamental para garantir a 
permanência dos estudantes em 
sala de aula.

Confira tudo isso nas próximas 
páginas. 

love

É incontestável que a rede municipal de 
ensino de Salvador tem passado por um 
processo de transformação que se iniciou 
em 2013 e que colhe frutos que vão além 
das reformas ou da construção de novas 
escolas. A capital baiana praticamente já 
alcançou a universalização do acesso à 
pré-escola e é a terceira entre as maiores 
capitais do Brasil em oferta de vagas em 
creches, segundo o IBGE.

Programas inovadores como o Primeiro 
Passo e o Pé na Escola têm sido funda-
mentais para o alcance desses resulta-
dos. Os avanços obtidos no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB) e no combate à evasão escolar 
também são demonstrações desse 
esforço da Prefeitura, apesar de ainda 
existirem desafios a serem enfrenta-
dos.
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Lugar de criança é na  
creche ou pré-escola

Compra de vagas em unidades particulares

Projeto estreita laços com a comunidade

A confeiteira Mariana Cardoso Silva, 31 anos, mora-
dora de Mussurunga, só consegue manter os dois 
filhos matriculados em uma pré-escola do bairro 
graças ao auxílio financeiro que recebe por meio do 
programa Primeiro Passo, desenvolvido pela Prefeitu-
ra por meio da Secretaria Municipal de Políticas para 
as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). Antes, 
quando não contava com essa ajuda, as crianças 
ficavam em casa, o que prejudicava o trabalho da 
confeiteira, que precisava também cuidar dos filhos. 

Mariana será uma das contempladas com a refor-
mulação do programa, anunciada na última segun-
da-feira pelo município. Agora, o valor do repasse 
mensal subiu de R$ 50 para R$ 65 por criança matri-
culada, correspondendo a um aumento de 30%. 

O Primeiro Passo ajuda pais e mães beneficiários do 
Bolsa Família que matriculem os seus filhos em cre-
che ou pré-escola particular em localidades onde não 

há instituição pública municipal ou conveniada da 
Prefeitura. O objetivo é garantir que essas crianças, 
com idade até cinco anos, estudem. 

Graças a projetos como o Primeiro Passo e o Pé na 
Escola (veja matéria nesta mesma página), além 
dos investimentos feitos pela Prefeitura na amplia-
ção das vagas na rede pública de ensino (leia mais 
na próxima página), Salvador já possui 98,4% de 
crianças matriculadas na pré-escola, ou seja, a cidade 
está prestes a alcançar a universalização. Além disso, 
Salvador é a terceira entre as maiores capitais do país 
em termos de vagas ofertadas em creches. Os dados 
são do IBGE.

MAIS VAGAS

A reformulação do Primeiro Passo envolve, além do 
aumento do valor do benefício a partir de agora, a 
abertura para a adesão de novas famílias. Hoje, 20 

mil crianças são 
beneficiadas. 
A fila de 500 famílias que aguardavam participar 
do programa será zerada e novas inscrições serão 
abertas. 

Moradora do Residencial Ceasa e mãe de Taís, de 2 
anos, Maria Valquíria dos Santos, 38 anos, aguarda 
ansiosamente para ingressar no programa. “Pre-
ciso bastante desse benefício. Onde eu moro não 
tem creche nem pré-escola perto para colocar ela. 
Conheço pessoas que já recebem o benefício, vejo o 
quanto lhes ajuda e decidi me inscrever também”, 
afirmou.  

Segundo a SPMJ, o programa envolve um cuidado 
especial não apenas com as crianças, mas também 
com todos os familiares. Isso porque são realizadas 
ações programadas de saúde, assistência social e de 
educação durante a concessão do auxílio.

Outro programa que tem como objetivo ofer-
tar vagas para crianças em idade de creche ou 
pré-escola é o Pé na Escola, desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Educação (SMED). O 
funcionamento é simples: a iniciativa compra 
vagas na rede privada de ensino quando os pais 
dos pequenos não conseguem matricular os fi-
lhos em uma unidade da rede pública municipal. 
Ou seja, a SMED paga a mensalidade integral 
desses estudantes. 

Neste primeiro ano de funcionamento, o foco do 
Pé na Escola são os beneficiários do programa 
Primeiro Passo em idade de pré-escola (quatro e 

cinco anos), cujos pais não terão mais custos para 
manter os filhos na rede particular e também 
deixarão de receber o auxílio financeiro. A compra 
das vagas é feita em escolas parceiras previamen-
te cadastradas, visando assegurar a universaliza-
ção das matrículas. 

Atualmente, o projeto conta com mais de quatro 
mil vagas disponibilizadas pelas escolas particu-
lares credenciadas e mais de duas mil crianças 
matriculadas. Até o momento, 38 escolas já fo-
ram credenciadas e tiveram contratos assinados. 
No entanto, o edital permanece aberto durante 
todo o ano. 

Qualquer unidade de ensino 
particular que tenha interesse 
em participar da Educação 
Infantil junto ao município 
pode se habilitar, desde que 
atenda às regras estabelecidas 
no edital, como a apresentação 
da autorização de funcionamento 
expedida pelo Conselho Munici-
pal de Educação (CME), idonei-
dade e regularidade fiscal. Para o 
ano de 2020 será lançado um novo 
edital em outubro deste ano.

Mais do que oferecer aprendizado em sala de aula, 
unidades municipais de ensino de Salvador têm rompido 
fronteiras e proposto o estreitamento de laços entre alu-
nos, pais, professores e gestores. Isso graças a um projeto 
pioneiro criado pela Prefeitura: o Escola sem Muros. 

Idealizado e coordenado pela Secretaria Municipal da 
Educação (SMED), a iniciativa foi lançada nas esco-

las municipais Barbosa Romeo, em São 
Cristóvão, e de Fazenda Coutos, no 

bairro de mesmo nome. Trata-
se, segundo a Prefeitu-
ra, de um verdadeiro 

divisor de águas, 
que proporcionou 
melhorias físicas 
significativas para 
a realização de 
atividades de 
esporte e lazer, 
alavancando o 
desenvolvimen-
to de projetos 
pedagógicos 
e resultando 
em interação 
social.

A Escola Barbosa Romeo está inserida no Conjunto Ha-
bitacional de São Cristóvão, localidade conhecida como 
Planeta dos Macacos. No início de junho, foi contem-
plada com o projeto, ganhando a pintura da fachada, 
a cobertura da quadra poliesportiva, nova quadra para 
vôlei de areia e futevôlei, área de convivência, mesa de 
pingue-pongue, futmesa, além de tabelas de basquete 
freestyle. A inserção do paisagismo que hoje embeleza 
a entrada e ao redor do pátio externo, com mudas 
de árvore e gramado, valorizou o 
espaço.

A Escola Municipal de Fazenda Cou-
tos também ganhou um espaço de 
recreação, que se sobrepôs a uma 
área subutilizada e sem serventia 
do pátio externo. O que era toma-
do de mato e até lama quando 
chovia deu lugar a equipamentos 
de lazer, também com futmesa, 
mesa de pingue-pongue, quadra 
de vôlei e tabelas de basquete. 
Todas as salas de aula serão 
climatizadas, o que beneficiará 
os 1.258 estudantes matricula-
dos. Haverá ainda a implanta-
ção de uma horta.

PROGRAMAS DA PREFEITURA AJUDAM FAMÍLIAS A MANTER 
OS FILHOS MATRICULADOS, MESMO QUE NA REDE PRIVADA

MARIANA CARDOSO MANTÉM OS DOIS FILHOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA COM A AJUDA DO PRIMEIRO PASSO

MARIA VALQUÍRIA, QUE ESTÁ NA FILA DE ESPERA DO PRIMEIRO PASSO, SERÁ CONTEMPLADA 
APÓS A REFORMULAÇÃO ANUNCIADA ESTA SEMANA

Quer saber informações sobre crité-

rios e como participar do pr
ograma 

Primeiro Passo? Acesse www.

primeiropasso.salvador
.ba.gov.br 

ou entre em contato com a Prefei-

tura através do Fala
 Salvador, no 

telefone 156.

Tome
Nota

É O NÚMERO DE 
CRIANÇAS QUE RECEBEM 
O AUXÍLIO MENSAL DO 
PRIMEIRO PASSO, FRUTO 
DE UM INVESTIMENTO DE 
QUASE R$ 80 MILHÕES 
DA PREFEITURA

20 mil

O ANTES E O DEPOIS DE UM ESPAÇO RECUPERADO NA ESCOLA MUNICIPAL BARBOSA ROMEO

MAX HAACK/SECOM PMS

VALTER PONTES/SECOM PMS

ANDRÉ CARVALHO/SMED PMS
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Garantia de permanência  
para aprender

Espaços mais atraentes geram resultados

Já imaginou a sensação de perder a vontade de fre-
quentar um determinado local ou de viver a própria 
vida por conta de agressões intencionais, verbais e 
até físicas praticadas por uma ou várias pessoas? O 
estudante Carlos Eduardo Santos, 13 anos, que cursa 
o 6ª ano na Escola Municipal Clériston Andrade, em 
São Marcos, sentiu na pele as práticas de bullying 
feitas pelos seus colegas de classe. 

A situação fez com que ele passasse a reagir com 
violência e desejasse parar de ir às aulas na escola 
dele. Os ataques eram tão constantes e fortes que 
a própria família já estava decidida a tirar o garoto 
da instituição. Até que uma das discussões entre o 
menino e os colegas foi presenciada por Mércia Silva, 
uma das 424 agentes de educação de Salvador que 
atuam para impedir a evasão de estudantes da rede 
municipal de ensino. 

Mércia integra um projeto inovador desenvolvido 
pela entidade Parque Social em parceria com a 
Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de 
Educação (SMED), chamado justamente de Agente 
da Educação, lançado em agosto de 2015. A inicia-
tiva já regularizou a vida escolar de quase 85 mil 
crianças e adolescentes na cidade, incluindo a de 
Carlos Eduardo.

AÇÃO DOMICILIAR

Em uma das visitas 
domiciliares à famí-
lia, Mércia descobriu 
que o problema do 
estudante era o 
fato de não possuir 
a parte superior 
dos dentes, 
tornando-se alvo 
de gozações na 
escola. “Foi aí que 
tive a iniciativa 
de procurar um 
parceiro que 
pudesse nos 
ajudar a reverter aquele quadro. Encontrei 
a Clínica Viver Sorrindo, que ofereceu todo 
o tratamento odontológico gratuito”, 
contou a agente. 

A escola, por sua vez, se tornou mais vigilante quando 
o assunto é bullying, um problema mundial. Mas a 
missão dos agentes da educação vai além de garantir a 
frequência dos alunos, que são acompanhados desde 
o momento da matrícula, inclusive com apresentação 

à família. Os agentes promovem também a integração 
entre escola e comunidade, além de realizarem ações 
de caráter informativo, lúdico, educativo, cultural e de 
cidadania. Em quase quatro anos, os estudantes da 
rede municipal tiveram acesso a 15.757 ações por parte 
do programa desenvolvido pelo Parque Social.

Não basta combater a infrequência escolar. Tornar a escola mais atraente para 
os 140 mil estudantes da rede municipal foi outro desafio que a Prefeitura deci-
diu encarar desde 2013. Primeiro com a reforma, a construção ou reconstrução 
de 54% das escolas, garantindo unidades de ensino comparáveis e até superio-
res às de instituições privadas. 

O número de vagas de ensino em tempo integral também cresceu na cidade em 
um percentual superior a 164%, sendo o maior símbolo desse avanço a escola-
modelo Subúrbio 360, em Coutos. Isso aliado ao investimento em inovação, a 
exemplo das três Escolabs implantadas na cidade, um modelo pioneiro de esco-
la-laboratório construído a partir de uma parceria entre a Secretaria Municipal 
da Educação (SMED), o Google e a SmartLab.

As Escolabs possuem capacidade para atender 1,8 mil estudantes e oferecem 
aulas de introdução à programação, modelagem (com impressora 3D), pro-
dução de aplicativos, criação de games e introdução à Robótica. Na prática, 
cada unidade dessas é um centro de educação integral que funciona de forma 
alinhada com as escolas de seu entorno, cuja proposta pedagógica está asso-
ciada à inovação, ao uso das tecnologias digitais e elementos audiovisuais, com 
atividades no contraturno das aulas normais.

IDEB

Tanto investimento, somado à valorização dos 
professores e à adoção de novo material didá-
tico adequado à realidade dos alunos, gerou 
frutos positivos. A Escola Municipal Manoel 
Florêncio, por exemplo, localizada no bairro da 
Liberdade, tirou 6.8 no Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (IDEB), a melhor 
nota dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
da rede municipal. 

Quando o assunto é IDEB, Salvador superou já 
em 2017, com 5.3, a meta estabelecida para 
2021, pelo Ministério da Educação (MEC), que 
era de 5.1 para o Ensino Fundamental, nos 
anos iniciais (do 1º ao 5º ano). Nos anos finais 
(8º e 9º ano), Salvador foi a capital que mais 
cresceu, saltando de 24º para 18º, com cres-
cimento de 3.4 (em 2015) para 3.9 (2017). 

Há um ano e meio, a capital baiana ganhou o Subúrbio 
360, maior equipamento educacional e 100% público já 
inaugurado na cidade. O espaço fica na Rua da Paz, em 
Coutos, e já beneficiou mais de 50 mil pessoas de diversas 
faixas etárias, entre crianças, adolescentes, jovens e adul-
tos, por meio de atividades artísticas, culturais, educativas, 
esportivas e profissionalizantes.

Muito mais do que oferecer educação integral, o Subúrbio 
360 é o lugar onde crianças têm acesso, no contraturno 
escolar, às oficinas de teatro e artes, a diversas modali-
dades esportivas (do futsal ao karatê), a laboratórios de 
informática e até se aventurar no universo da comunica-
ção tendo à disposição um estúdio de rádio com trans-
missão ao vivo pela internet. Tudo isso com segurança, 
em uma estrutura multiuso com 10 mil metros quadra-
dos de área construída. Além dos ensinamentos, são 
ofertados transporte, refeições, lanche e banho.

A estrutura ainda abriga uma Escolab, um Centro Es-
pecializado em Reabilitação (CER) e o Espaço Cultural 
Boca de Brasa, com atividades artísticas e culturais 
do projeto Boca de Brasa.

A AGENTE DE EDUCAÇÃO MÉRCIA SILVA PROCUROU A FAMÍLIA DO CARLOS EDUARDO E 
RESOLVEU O PROBLEMA DENTÁRIO DO GAROTO ANTES QUE ELE ABANDONASSE A ESCOLA

ESTE É O NÚMERO DE ALUNOS COM 
A FREQUÊNCIA REGULARIZADA PELOS 
AGENTES DA EDUCAÇÃO85 mil

Tome
Nota

Salvador conta com 424 agentes da educação, 

que são estudantes de Pedagogia selecionados  

pelo Parque Social e que recebem uma  

bolsa-auxílio de R$ 928,00.
Até o momento, o programa já 

registrou 51.421 atendimentos e 

9.347 visitas domiciliares.
De setembro de 2015 a maio deste ano foram re-

gistrados 185.933 casos de frequência irregular 

entre os estudantes atendidos pelo program
a, dos 

quais 89.507 foram regularizados.

Exemplo a ser seguido

O COMPLEXO EDUCACIONAL SUBÚRBIO 360, CONSTRUÍDO PELA PREFEITURA, TEM INFRAESTRUTURA E PADRÃO DE ENSINO SUPERIOR A MUITAS UNIDADES DA REDE PRIVADA

236
É O NÚMERO DE 

ESCOLAS QUE PASSARAM 
POR REFORMA, 

RECONSTRUÇÃO OU 
CONSTRUÇÃO DESDE 

2013, SOMANDO 
INVESTIMENTOS DE R$ 

300 MILHÕES

INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO EM SALVADOR VAI ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E PROMOVE SALTO NO IDEB

PROGRAMA DESENVOLVIDO PELO PARQUE SOCIAL AJUDA A INTEGRAR 
AMBIENTE ESCOLAR, FAMÍLIA E COMUNIDADE EM PROL DO ESTUDANTE

FOTOS CARLA COSTA/PARQUE SOCIAL

FOTOS VALTER PONTES/SECOM PMS


