
Programa Escola da Família amplia oferta de vagas em Penápolis e região  
 

O Programa Escola da Família (PEF), da Secretaria de Estado da Educação, ampliou a oferta da                

Bolsa Universidade para alunos de Penápolis e região. A Diretoria de Ensino – Região de Penápolis em                 

parceria com as instituições de ensino superior, como a FUNEPE, Toledo e Salesiano conseguiram              

quadruplicar em 2018 o número de bolsas ofertadas pelo Governo do Estado de São Paulo. Em 2017 foram                  

ofertadas apenas 18 vagas, contra as já 70 vagas consolidadas em 2018. São no total, portanto, 52 novas                  

vagas conquistadas neste ano para estudantes universitários atuarem junto ao Programa nas nossas escolas              

estaduais aos finais de semana. 

No momento, 48 universitários dedicam hoje seus finais de semana ao PEF e, em contrapartida, têm                

seus estudos custeados pelo Programa Bolsa Universidade em convênio com instituições particulares de             

Ensino Superior.  

“Os universitários contemplados com a bolsa contribuem com seu empenho e dedicação para o              

crescimento da comunidade local e, quando formados, acrescentarão ao currículo uma preciosa experiência,             

enriquecida por valores como a responsabilidade social e a participação comunitária” disse o Dirigente              

Regional de Ensino, Lucinei Aparecido Euzébio. . 

Para o preenchimento de todas as 70 vagas, 22 serão oferecidas para os universitários já inscritos e                 

também para as novas inscrições que estão sendo realizadas ainda neste mês de março, com início de                 

atividades previsto para o dia 07 de abril de 2018. 

Cada uma das Escolas Estaduais conta agora com um módulo de 5 estagiários universitários que, em                

conjunto com gestores e voluntários, desenvolvem e articulam atividades dentro de quatro eixos: Esporte,              

Cultura, Saúde e Trabalho.  

Segundo Zilce Aparecida Maciel, Supervisora de Ensino do Programa na Diretoria de Ensino de              

Penápolis, “o PEF reúne um conjunto de ações que proporciona a abertura das nossas escolas aos finais de                  

semana, oferecendo aos nossos alunos e toda a comunidade atividades que possam contribuir para a               

inclusão social, despertando potencialidades e ampliando os horizontes culturais e opções de lazer e cultura,               

integrando toda comunidade em prol do ensino e da aprendizagem”. 

 

 

Estagiário Universitário promovendo atividade de alongamento com a comunidade 


