
Secretaria ou órgão do 

governo
Atribuições

Planejamento
● Apoiar a construção de um programa integrado, capaz de articular ações, metas e 

orçamentos das diversas secretarias, bem como dos governos estadual e federal

Obras Públicas ● Adaptar de praças, ruas e calçadas, a fim de transformar os espaços públicos em 

ambientes acolhedores e educativos e conectar as escolas com os locais onde são 

realizadas as ações complementares

● Facilitar a circulação, permitindo que os alunos desloquem-se com segurança 

entre os diferentes espaços educacionais

● Desenvolver atividades de Educação para o trânsito

IPPUB (Instituto de 

Pesquisa e Política Urbana 

de Betim)

● Orientar o planejamento urbano, atualizando a legislação urbanística, 

identificando dados e informações do município a serem disponibilizados, 

despertando sentimento de pertencimento do lugar onde está inserido o estudante

Assistência Social ● Formação e acompanhamento dos Jovens Aprendizes que desenvolvem oficinas 

de informática para alunos do programa

● Contribuir na articulação de uma política educacional e uma política de cultura. 

● Integrar as atividades dos pontos de cultura às atividades educativas, atuando na 

formação dos agentes culturais para práticas que promovam a memória, a 

identidade e a multiculturalidade

Educação ● Contratar e monitorar os educadores comunitários que fazem a ponte entre as 

escolas e os parceiros locais.

● Capacitar gestores e professores para que integrem as atividades complementares 

ao cotidiano da sala de aula

● Mobilizar as famílias

● Acompanhar os alunos

Saúde
● Trabalhar com as escolas no sentido de promover a saúde, prevenir, identificar e 

tratar as enfermidades que comprometem o aprendizado dos alunos, como 

dificuldades de visão e audição, verminoses e carências nutricionais, entre outras

Agricultura ● Orientar as práticas agrícolas para a produção de alimentos, preservando o meio 

ambiente, prevenindo doenças, melhorando a saúde, mediante a construção de 

hortas e plantas medicinais, fornecendo orientações sobre o uso de alimentos de 

qualidade e o plantio sem agrotóxicos

Superintendência de 

Políticas sobre Drogras
● Desenvolver ações de prevenção, por meio de informações e orientações de 

forma acessível e atrativa referentes ao uso/abuso de drogas lícitas e ilícitas e 

desenvolve ainda ações que facilitem a integração, interação e diálogo entre os 

jovens e seus familiares sobre a temática

Coordenadoria de 

Igualdade Racial

● Incluir a discussão da temática étnico-racial dentro do contexto da Educação 

Integral, através de programas e projetos já existentes

● Desenvolver ações conjuntas para garantir atendimento e acompanhamento às 

famílias em dificuldade

Engenharia de Tráfego

Plano Intersetorial - Atribuições das áreas
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Cultura

 Atribuição não-comercial

http://educacaointegral.org.br/experiencias/programa-escola-de-gente-molda-educacao-integral-municipio-de-betim/

