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O auditório da Secretaria de Educação e Cultu-
ra, na manhã desta quarta-feira (12) recebeu, para 
posse, os novos funcionários aprovados em concur-
so público promovido pela Prefeitura de Itapevi. Ao 
todo, 117 servidores foram empossados, e destes, 
103 serão destinados para a área da Educação que 
irão ocupar os cargos de professor, monitor e auxi-
liar de desenvolvimento infantil. 

Segundo o secretário de Administração, a par-
tir do ingresso na Prefeitura, os novos profissionais 
irão passar por três anos de estágio probatório, pe-
ríodo no qual serão avaliados. Se aprovados, come-
çarão a contar com estabilidade profissional, uma 
das principais vantagens proporcionadas pelo ser-
viço público. 

Os servidores da Educação, além de assumir 
seus cargos, participaram do processo de atribui-
ção de aulas, conhecendo assim, o local aonde irão 
desempenhar a função. 

Na manhã desta quarta-feira (12), os coordenadores das 
escolas municipais da rede se reuniram nas dependências da 
Secretaria de Educação e Cultura para conversar a respeito da 
Matriz de Expectativa de Aprendizagem do Ensino Fundamen-
tal ciclo I, com a inclusão dos componentes curriculares de 

Arte e Inglês, desde a pré-escola e o 5º ano. 
Segundo a diretora pedagógica, a Matriz Curricular, respon-

sável por nortear as práticas de ensino, foi reformulada para 
que se alinhasse às orientações curriculares nacionais previs-
tas para a Educação Básica. Neste sentido, foram utilizadas di-

ferentes referências no assunto, 
tais como Tópicos e Descrito-
res da Prova e Provinha Brasil, 
Avaliação Nacional da Alfabe-
tização (ANA), SARESP e con-
cepções mais atuais de ensino, 
como as propostas pela linha de 
trabalho do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa.

Durante a reunião, os coor-
denadores foram orientados a 
respeito do planejamento peda-
gógico, que será elaborado por 
eles nos próximos dias. Além de 
preparar o plano de ensino se-
mestral, os coordenadores irão 
orientar sua equipe de profes-
sores quanto às novidades pre-
vistas para este ano.


