
Secretaria ou órgão do 

governo
Ações Previstas

AMAS – Associação 

Municipal de Assistência 

Social

● Contratação, por meio de convênio, de pessoal para atuação no programa 

(Jovem Aprendiz, monitor de oficina, Agente Cultural da Rede 3° Ciclo e outros)

● Formação do Jovem Aprendiz, em parceria com a PRODABEL (Empresa de 

Processamento de Dados de Belo Horizonte) e a GPLI (Gerência de 

Planejamento e Informação da Secretaria Municipal de Educação)

BHTRANS – Empresa de 

transportes e trânsito de 

Belo Horizonte

● Diagnóstico, projeto e implementação de facilitadores de acesso aos espaços 

utilizados pelos alunos do programa (obras físicas, sinalização e disponibilização 

de pessoal quando necessário)

● Promoção de ações educativas em parceria com a coordenação do programa

FMC – Fundação Municipal 

de Cultura
● Formação de Agentes Culturais

● Articulação com espaços e equipamentos, programas e projetos da cultura

● Acesso às contrapartidas dos projetos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura

● Promoção de ações educativas em parceria com a coordenação do programa

● Acesso dos participantes do programa à programação cultural da cidade

FPM – Fundação de Parques 

Municipais

● Disponibilização e manutenção de espaços nos parques e praças da cidade 

para desenvolvimento de atividades do programa

● Promoção de ações educativas em parceria com a coordenação do programa

PRODABEL - Empresa de 

Processamento de Dados de 

Belo Horizonte

● Infraestrutura para desenvolvimento e manutenção de Sistema de 

Gerenciamento de Informações do Programa Escola Integrada em conjunto 

com a GPLI (Gerência de Planejamento e Informação da Secretaria Municipal 

de Educação)

● Formação e acompanhamento dos Jovens Aprendizes que desenvolvem 

oficinas de informática para alunos do programa

● Instalação e manutenção de Telecentros para atendimento aos alunos do 

programa no entorno das escolas

● Promoção de ações educativas em parceria com a coordenação do programa

SUDECAP – Superintendência 

de Desenvolvimento da 

Capital

● Elaboração de projetos e execução das obras necessárias para a ampliação do 

atendimento no programa

SMSEG – Secretaria 

Municipal de Segurança 

Urbana e Patrimonial

● Garantir pessoal para segurança dos equipamentos e espaços municipais 

onde acontecem as atividades do programa

● Auxiliar os alunos em seus deslocamentos dentro da comunidade
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 Atribuição não-comercial
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SMPL – Secretaria Municipal 

de Planejamento

● Articulação geral entre as secretarias e outros órgãos da prefeitura em torno 

das ações do programa

Secretaria Municipal da 

Fazenda
● Agilidade na disponibilização de recursos financeiros

SLU – Sistema de Limpeza 

Urbana
● Garantir a limpeza do entorno das escolas

● Promoção de ações educativas em parceria com a coordenação do programa.

SMAAB – Secretaria 

Municipal Adjunta de 

Abastecimento

● Fornecimento de insumos e orientações para o preparo de 3 refeições diária  

nas escolas

SMAAS – Secretaria 

Municipal Adjunta de 

Assistência Social

● Atendimento compartilhado aos alunos da Rede Municipal de Ensino (RME) 

que participam do Programa de Socialização Infanto-Juvenil

● Formação de gestores e educadores das ONG's e de profissionais da RME 

para atuação conjunta

● Unificação da proposta pedagógica da Escola Integrada com o Programa de 

Socialização Infanto Juvenil

● Desenvolver ações conjuntas para garantir atendimento e acompanhamento 

às famílias em dificuldade

SMPS – Secretaria Municipal 

de Políticas Sociais

● Articulação com o BH Cidadania para compartilhamento de espaços e 

fortalecimento das redes locais

SMSA – Secretaria Municipal 

de Saúde

● Priorizar a expansão do Programa Saúde na Escola na rota de expansão do 

Programa Escola Integrada

● Potencializar o desenvolvimento de ações conjuntas nos espaços Academia 

da Cidade

SMAES – Secretaria 

Municipal de Esportes

● Coordenação do Programa Segundo Tempo e sua articulação com a 

Secretaria Municipal de Educação no Programa Escola Integrada

 Atribuição não-comercial


