
GAI capacita equipes da Prefeitura para a aplicação 
do questionário do BPC 

Atividade envolvendo culinária
trabalha coordenação motora 
de crianças da educação infantil
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A Prefeitura de Itapevi, a partir do dia 17 de março, 
dará início às visitas às pessoas que integram o Programa 
BPC na Escola, ação que visa o acesso e a permanência 
na escola de pessoas deficientes com idade entre 0 e 18 
anos, que recebem o Benefício de Prestação Continuada 
da Assistência Social (BPC), realizado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

O benefício é individual e assegura a transferência 
mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 anos 
ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, 
com impedimentos de longo prazo, de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial que podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas

O programa envolve as políticas de educação, assis-
tência social, saúde e direitos humanos, e neste sentido, 
representantes destes setores (agentes de saúde, assis-
tentes sociais, coordenadores dos CRAS e educadores) 
de Itapevi se reuniram na manhã da última segunda-fei-
ra (10), nas dependências da Secretaria de Educação e 
Cultura, para participar da capacitação de aplicação do 
questionário, realizada a cada dois anos com os benefi-
ciários do BPC.

O encontro foi conduzido por especialistas do Grupo 
de Apoio a Inclusão (GAI), que explicaram aos presentes 
como a entrevista deverá ser realizada. Dividido em nove 
partes, o questionário abordará informações gerais, o 

tipo de deficiência, o acesso à escola, trabalho, produ-
tos e tecnologia assistiva, acesso às políticas públicas, 
moradia e ambiente familiar. 

Após as visitas às 438 famílias do município, os dados 
levantados serão encaminhados ao MDS e, com base nas 
informações, a Prefeitura de Itapevi, por meio de cada 
setor irá identificar as principais barreiras e dificuldades 
que os deficientes enfrentam nas áreas da educação, 
saúde e integração social, a fim de saná-las. 

As visitas serão iniciadas com os moradores do bairro 
do Jd. Maristela, se estendendo para os bairros Vila Dr. 
Cardoso, Amador Bueno e Vila Aurora.

Com o objetivo de tra-
balhar a coordenação mo-
tora da turma do Berçário 
I, a profa. Bruna Diniz, que 
atua na creche noturna do 
CEMEB Vereador Ubiratan 
José Chaluppe, desenvol-
veu com as crianças uma 
atividade envolvendo culi-
nária. 

 A educadora levou para 
a sala de aula uma receita 
de brigadeiro e realizou a 
mistura de ingredientes 
mostrando aos alunos o 
processo de preparação do 

doce. Após a manipulação dos ingredientes, a professo-
ra estimulou os bebês a enrolarem o brigadeiro e passar 
o mesmo no chocolate granulado. 

Ela explica que por meio desta atividade, além de es-
timular a coordenação motora, também trabalhou com 
a sequência de movimentos coordenados, a vivência de 
novas experiências, o tato, olfato e paladar das crianças. 
De acordo com a direção da escola, ações como essa são 
muito importantes nessa faixa etária (de 1 a 3 anos), 
pois contribui de forma direta para o desenvolvimento 
cognitivo dos pequenos.  


