
Prefeitura de Itapevi oferece curso de Libras 
para funcionários de empresa do setor privado

Secretario da Educação fala sobre o Programa 
Escola no Legislativo à TV Câmara

Ano 1. Nº 210 - 18/12/2013

Na tarde desta quarta-feira (18), o secretario de Educação e 
Cultura recebeu a equipe da TV Câmara para fazer um balanço 
sobre a participação das escolas da rede no Programa Escola no 
Legislativo 2013.

O secretário enfatizou a importância do Programa, frisando 
que por meio dele, as crianças têm a possibilidade de compreen-
der o papel da classe política e se aproximar dos vereadores, que 
são pessoas comuns, vieram do povo e foram eleitos por seus 
semelhantes. Além disso, ele ressaltou que as experiências tro-
cadas e o conhecimento adquirido pelos alunos podem ser com-
partilhados com os familiares e a comunidade na qual a criança 
está inserida.

Quanto às escolas, o secretário afirmou que as unidades es-
tão comprometidas com o Programa, por acreditar na seriedade 
das ações que são desenvolvidas com as turmas. Neste ano, cer-
ca de 800 alunos de 5ºs anos tiveram a oportunidade de visitar 
as dependências da Câmara Municipal, participar de uma sessão 
solene e ainda desenvolver, na escola, atividades que deram sig-
nificado ao aprendizado. 

Para finalizar, o secretário enfatizou que a participação das 
escolas no Programa é uma oportunidade para que os alunos, 

A Prefeitura de Itapevi, por meio da Secretaria de Educação e Cultura e do Grupo de Apoio a Inclusão (GAI), além de oferecer 
o curso Básico de Libras aos professores da rede e demais funcionários da prefeitura, está ampliando o trabalho de formação, 
alcançando assim, profissionais de outros municípios. 

Neste sentido, numa parceria firmada com a empresa CSU, de Barueri, a especialista em audiocomunicação, Simone Campos, 
capacitou 22 colaboradores, que durante um mês, aprenderam os sinais básicos da língua de sinais - Libras. 

Na última terça-feira (17), os cursistas se reuniram no auditório da empresa para receber o certificado de participação no cur-
so. Eles prestaram uma homenagem à professora, agradecendo pela dedicação e carinho, e ainda interpretaram a canção “Logo 
Eu”, de Jorge e Mateus, demonstrando assim, um pouco do conhecimento adquirido. 

professores e comunidade exerçam, na prática, a cidadania e 
contribuam de forma participativa nas ações que norteiam o de-
senvolvimento e melhoria do município.


