
Prefeitura inicia a distribuição do kit de materiais 
e uniforme escolar aos alunos da rede

Ano 1. Nº 249 - 27/02/2014

Secretaria de Educação e Cultura define 
dia e horário do curso básico de Libras

A Secretaria de Educação e Cultura, por meio do Grupo de 
Apoio a Inclusão (GAI), após levantamento feito com os professo-
res da rede para definir o dia e horário do Curso Básico de Libras, 
informa que a formação será ministrada às quintas-feiras, das 
13h30 às 16h30, nas dependências da Secretaria. 

Segundo a especialista em audiocomunicação, responsável 
pelas aulas, o curso será iniciado no dia 13 de março e terá como 
público alvo os professores da rede. Neste módulo, eles irão 
aprender termos básicos do vocabulário de Libras para a apli-
cação na comunicação com surdos, sendo ainda capacitados a 
introduzir a língua na modalidade escrita.

Além de oferecer o curso para iniciantes, a Prefeitura dará 
continuidade à formação para aqueles que já concluíram o mó-
dulo básico. Essa formação também irá acontecer na Secretaria 
de Educação, às sextas-feiras, no horário das 13h30 às 16h30. 

Na última terça-feira (25), a Prefei-
tura de Itapevi deu início à entrega do 
uniforme e kit de material escolar, que 
é disponibilizado gratuitamente aos 
alunos da rede municipal.   

O conjunto de uniforme traz camise-
tas, tênis, meias, agasalho completo e 
peças para o calor, sendo short para os 
meninos e short-saia para as meninas. 

O kit de material do Ensino Fun-
damental traz lápis grafite, borracha, 
cadernos de capa dura, estojo, régua, 
tesoura, caixa de lápis de cor, giz de 
cera, pasta de elástico e mochila.  Já os 
kits direcionados à Educação Infantil, 
além dos materiais tradicionais,  tam-
bém contam com itens como diário, fo-
lhas de papel sulfite colorido, caixas de 
massinha de modelar, colas coloridas, 
material para pintura a dedo, potes de 
tinta guache, avental e pincel.   

De acordo com a Prefeitura, 27 mil 
alunos serão beneficiados com a entre-
ga dos materiais, que seguem o padrão 
de qualidade adotado pela administra-
ção nos últimos anos. 
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