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Com o objetivo de contribuir para o aprimoramento profissional e cresci-
mento pessoal dos jovens do município, a Prefeitura de Itapevi, por meio da 
Secretaria de Educação e Cultura e da parceria firmada com o Instituto Euro-
farma vem desenvolvendo na cidade o projeto Matéria Prima 2° Geração. 

De acordo com a Secretaria de Educação, cerca de 40 adolescentes, com 
idade entre 13 e 15 anos, estão tendo a oportunidade de participar de aulas 
ministradas por uma professora do SENAC/São Paulo. Os encontros acon-
tecem de segunda à quinta-feira, no período da tarde, nas dependências do 
CEMEB Gov. André Franco Montoro, onde os alunos vivenciam dinâmicas 
com foco no desenvolvimento da linguagem oral e escrita e raciocínio ló-
gico, recebem capacitação na área de informática e ainda são orientados a 
respeito dos desafios do mercado de trabalho. 

Outra formação interessante, oferecida por meio da parceria Prefeitu-
ra/Eurofarma, é o curso Conecta, que aborda temas atuais como sustenta-
bilidade, cidadania, comunicação e marketing pessoal, além de aulas de 
informática e ferramentas de navegação na web.  Esse segundo projeto é 
voltado para jovens de 15 a 18 anos, que participarão de encontros sema-
nais no CEMEB Bemvindo Moreira Nery, a partir do dia 19 de fevereiro.

A Secretaria de Educação e Cultura ressalta que a formação é total-
mente gratuita e que inscrições para próximas turmas serão abertas no 
final do primeiro semestre. 

Seminário estadual reunirá orientadoras do Pacto 
para encerramento oficial da primeira etapa de formação

Na próxima terça-feira (18), a equipe de orientadoras que 
atuam no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC) embarcará em uma viagem rumo a Serra Negra para 
participar do 1° Seminário Estadual do PNAIC. 

O evento, que acontece entre os dias 19 e 20 de fevereiro, 
contará com diversas palestras de especialistas, doutores e 
mestres da área da Educação e marcará o encerramento da 
primeira etapa de formação do PNAIC. 

Além de participar de uma programação extremamente 
informativa, as orientadoras também compartilharão expe-
riências e aprendizados adquiridos ao longo da atuação no 
programa. 

De acordo com a coordenadora do PNAIC, as mesmas edu-
cadoras que participarão da culminância da 1° fase, já estão 
se preparando para a próxima etapa de formação que, neste 
ano, será voltada para Alfabetização Matemática. 


