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ENSINO PÚBLICO

Aulas da Educação Integral e Integrada serão
realizadas em mais de 2 mil escolas de Minas
A política da Educação Integral e
Integrada vem se fortalecendo cada vez
mais na rede estadual de ensino. Prova
disso é que a cada ano o número de
escolas beneficiadas pela iniciativa vem
aumentando. Em 2017, foram
atendidas 2.158 escolas, beneficiando
cerca de 150 mil alunos. Já este ano
serão 2.253 unidades e mais de 167 mil
estudantes beneficiados. As aulas para
os alunos do Ensino Fundamental terão
início em 2 de abril, sendo que no
Ensino Médio as atividades começaram
em fevereiro. As ações buscam
implementar a formação em diversas
áreas, como esporte, artes plásticas,
dança, música, teatro e informática,
que complementem o conhecimento
tradicional acessado pelo estudante,
por meio da ampliação da jornada
escolar. (Página 3)

JUDICIÁRIO

ERIC ABREU/SEE

Oficinas de horta estão entre as atividades extracurriculares ofertadas

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Novo
programa
busca reduzir
violência no
ambiente
escolar
Promover a justiça restaurativa, formar
facilitadores e implantar núcleos de
práticas restaurativas nas escolas
públicas da Capital. Com esses objetivos,
foi lançado, em 28 de fevereiro, o
programa Núcleos para Orientação e
Solução de Conflitos Escolares – Justiça
Restaurativa nas Escolas de Belo
Horizonte (Nós). A iniciativa é fruto de
um termo de cooperação técnica (TCT)
entre o Tribunal de Justiça (TJMG), o
Governo do Estado, o Município de Belo
Horizonte, o Ministério Público (MPMG)
e a Faculdade de Direito da UFMG.
(Página 4)

DIVULGAÇÃO/CODEMIG

Demanda antiga no município, empreendimento reunirá artesãos de diversas especialidades regionais, contribuindo para o
fortalecimento do setor

Estado lança processo licitatório para
implantação da Vila do Artesanato em Araxá
O Governo do Estado, por meio da Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig),
avança na construção da Vila do Artesanato, em Araxá, no
Território Triângulo Sul. O processo licitatório foi lançado pela
Codemig e está agendado para o próximo dia 23, às 10 horas,
na modalidade Licitação Modo de Disputa Fechado.

A previsão é concluir as obras até o fim de 2018, com
investimentos de aproximadamente R$ 3 milhões, oriundos da
Codemig. A construção da Vila do Artesanato é uma demanda
antiga no município e permitirá revigorar o artesanato na
região, dando uma atração adicional ao Parque do Barreiro,
que recebe turistas de diversas regiões. (Página 3)

