
BOA ESPERANÇA RECEBE MAIS DE 4,5 MILHÕES DE REAIS DESTINADOS À EDUCAÇÃO
ATRAVÉS DE FUNPAES
Boa Esperança recebeu investimentos que somam mais de 4 milhões de reais, através do
FUNPAES. O fundo estadual visa fortalecer a aprendizagem das crianças desde a educação
infantil até os anos finais do ensino fundamental, desenvolvida a partir do estabelecimento
de regime de colaboração entre o Governo do Estado e a rede municipal de ensino.
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BOA ESPERANÇA REALIZA AÇÕES EM
COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Na programação constam, atividades
direcionada aos estudantes da rede municipal,
exposição de animais silvestres empalhados,
exposição e doação de mudas de arvores
nativas, frutíferas e ornamentais. No dia 05 de
junho acontece a 10ª Subida Ecológica da Pedra
da Botelha, aproximadamente 200 se
inscreveram. 

DESTAQUE DA SEMANA

DIVULGADA A  CLASSIFICAÇÃO DO
QUALIFICAR ES 2022

Listas dos classificados e outras
informações dos cursos que serão
oferecidos, já estão disponíveis no nosso
site. Clique e confira.

https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1318/boa-esperanca-recebe-mais-de-45-milhoes-de-reais-destinados-a-educacao-atraves-de-funpaes
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1318/boa-esperanca-recebe-mais-de-45-milhoes-de-reais-destinados-a-educacao-atraves-de-funpaes
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1319/boa-esperanca-realiza-acoes-em-comemoracao-a-semana-do-meio-ambiente
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1314/semana-do-mei-donos-de-pequenos-negocios-puderam-tirar-suas-duvidas-e-participar-de-palestras
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1317/qualificar-es-resultados-2022
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1319/boa-esperanca-realiza-acoes-em-comemoracao-a-semana-do-meio-ambiente
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1313/limpeza-do-corrego-boa-esperanca-e-cuidados-com-o-meio-ambiente-
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1317/qualificar-es-resultados-2022
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1317/qualificar-es-resultados-2022
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ESCOLAS DO MUNICÍPIO PASSAM A
DISPONIBILIZAR ABSORVENTES NOS

BANHEIROS DAS MENINAS

PREFEITURA SOLICITA ATENDENTE PRESENCIAL PARA A
AGÊNCIA DA EDP DE BOA ESPERANÇA E É ATENDIDA

No Brasil, estimasse que uma em cada
quatro garotas já faltou a escola por estar
menstruada e não ter acesso ao
absorvente. 

O cliente que desejar, poderá se dirigir até a agência
para poder solicitar serviços ou tirar suas dúvidas;
durante um determinado período, haverá o suporte de
um colaborador presencial na agência, para auxiliar os
clientes no uso do autoatendimento.

CONSTRUINDO SABERES: SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO PROMOVE ENCONTRO DE FORMAÇÃO

CONTINUADA AOS PROFESSORES

A Secretaria de Educação, em parceria com as
equipes escolares, visa proporcionar aos
docentes, através do Projeto Construindo
Saberes, vivências para o diálogo, momentos de
debates, trocas de experiências, reflexões acerca
de abordagens teóricas e práticas, palestras e
oficinas.

AVISO DE
LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022
Futura e eventual aquisição de
alimentação pronta (“marmitex”,
lanches e bebidas), mediante Sistema
de Registro de Preços. (SEMUS)
Abertura: 09/06/2022 - 09:10h

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022
Prestação de serviços de
gerenciamento do abastecimento de
combustíveis para a frota de veículos,
máquinas e equipamentos.
Abertura: 14/06/2022 - 08:30h

https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1322/dignidade-menstrual-escolas-do-municipio-passam-a-disponibilizar-absorventes
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1321/prefeitura-solicita-atendente-presencial-para-a-agencia-da-edp-de-boa-esperanca-e-e-atendida
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1320/construindo-saberes-secretaria-de-educacao-promove-encontro-de-formacao-continuada-aos-professores
https://www.boaesperanca.es.gov.br/noticia/ler/1320/construindo-saberes-secretaria-de-educacao-promove-encontro-de-formacao-continuada-aos-professores
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