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Secretaria de Educação oferece formação aos professores 
que estão ministrando aulas de Inglês na rede municipal 

Os professores que assumiram as aulas de Inglês, in-
corporadas na rede municipal de ensino de Itapevi por con-
ta da nova jornada da Lei do Piso, participaram na manhã 
desta quarta-feira (26), do primeiro encontro de formação 
do grupo.

A reunião, realizada nas dependências da Secretaria de 
Educação e Cultura, foi conduzida por uma coordenadora 
da área de Inglês, que apresentou aos educadores a Matriz 
de Expectativas de Aprendizagem em Língua Inglesa, nor-
teada por quatro eixos: leitura, escrita, oralidade e escuta. 
Com base nestes eixos, os professores tiveram a oportuni-
dade de discutir e planejar as ações que serão desenvolvi-
das ao longo das aulas. 

As aulas estão sendo oferecidas, uma vez por semana, 
para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
I e, segundo a equipe pedagógica, os professores têm como 
foco trabalhar a oralidade e a escuta das crianças, atrelan-
do ainda o ensino da língua inglesa às outras disciplinas.

A Secretaria de Educação e Cultura, por meio do Programa Recrea-
ção pelo Movimento deu início, nesta semana, à Pesquisa Ação de Ava-
liação do Estado Nutricional dos Escolares (AENE). A ação consiste em 
identificar casos de alteração nutricional em alunos através da coleta 
de dados e apresentar o resultado aos pais, a fim de conscientizá-los 
sobre a importância de manter uma alimentação saudável e um estilo 
de vida ativo. 

O trabalho é voltado a alunos de 1° ao 9° ano do ensino Fundamen-
tal e Educação Especial e está sendo realizado pelos professores de 
Educação Física, que além de colher informações como peso e esta-
tura de cada aluno, também estão desenvolvendo aulas com filmes, 
pesquisas e atividades voltadas ao tema. 

De acordo com a equipe do Recreação pelo Movimento, a aplicação 
da Pesquisa Ação AENE é dividida em três etapas, sendo as duas pri-
meiras de sensibilização e coleta de dados e a terceira de devolutiva 
e encaminhamento médico. A última etapa conta com a participação 
dos pais, que recebem o resultado da pesquisa e conhecem o estado 
nutricional de seus filhos. 

As crianças com grande alterações no peso (obesidade ou peso 
muito abaixo do adequado) serão direcionadas a um acompanhamento 
médico especializado. De acordo com a Secretaria, as escolas já estão 
realizando as duas primeiras etapas da ação e devem apresentar a de-
volutiva aos pais, juntamente com o encaminhamento dos casos mais 
graves, até o final do segundo bimestre. 
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