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A equipe pedagógica da Secretaria de Educação e Cultura 
vem se preparando para dar continuidade às atividades do Pac-
to Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), progra-
ma que consiste na parceria firmada entre os governos federal, 
estadual e municipal, com o objetivo de assegurar que todas 
as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao 
final do 3º ano do ensino fundamental. 

Em 2013, os professores da rede municipal de Itapevi, es-
pecialmente aqueles que assumiram salas dos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, participaram de um curso volta-
do para Linguagem, e neste ano, em continuidade ao programa, 
darão início à formação que será voltada para a Alfabetização 
Matemática.   

A Secretaria de Educação e Cultura informa que a equipe 
pedagógica está organizando a composição das turmas de 
professores que participarão das formações que vão acontecer 
durante a semana e aos sábados. Segundo a coordenadora do 
PNAIC, para esta segunda fase foram abertas 382 vagas, o que 
acarretará num número maior de professores participantes. 
Esta etapa contará com o suporte de 12 orientadoras de es-
tudo que passarão por um curso de formação ministrado pela 
UNESP. 

Prefeitura convoca 142 jovens classificados no último
 processo seletivo do Programa Conexão Jovem 

Entre os dias 19 e 20 de fevereiro, as orientadoras que atu-
am no Pacto participaram, na cidade de Serra Negra, do 1° 
Seminário Estadual do PNAIC, encerrando oficialmente a pri-
meira etapa de formação. Na ocasião, elas compartilharam as 
experiências e os aprendizados adquiridos ao longo da atuação 
no programa e ainda participaram de palestras e encontros 
com especialistas, doutores e mestres da área da Educação.

Seminário Estadual

A Prefeitura de Itapevi, por meio da Secretaria de Educação 
e Cultura convocou, na última sexta-feira (21), mais 142 jovens 
da lista de aprovados do último processo seletivo do Programa 
Conexão Jovem, que ocorreu em fevereiro de 2013. A classifica-
ção foi divulgada na edição de n°162 do Diário Oficial, que pode 
ser retirado gratuitamente em qualquer banca do município e 
órgãos públicos. 

Os classificados têm o prazo de uma semana para providen-
ciar a xérox do RG e CPF, cópia do comprovante de residência 
em nome do pai ou responsável, declaração escolar de ensino 
médio e uma foto 3x4 recente, que devem ser entregues dire-
tamente no RH da Prefeitura, situada a Av. Presidente Vargas, 
n°405, Jd.Cristianópolis.  

Após a entrega da documentação, o jovem será encaminha-
do para o exame médico admissional e, posteriormente, para a 
assinatura de contrato. Além disso, participará de um encontro 
de formação, onde será orientado a respeito das regras do pro-
grama e das atribuições do bolsista.

De acordo com os coordenadores do Programa Conexão Jo-
vem, os estudantes foram convocados para suprir a demanda 
das escolas da rede, secretarias e departamentos do município, 
locais em que desenvolverão atividades remuneradas durante 
25 horas semanais, tendo a oportunidade de conhecer a dinâ-
mica de setores públicos e aprender mais sobre o mercado de 
trabalho. 


