
Prefeitura abre inscrição para vagas remanescentes 
da Educação Infantil

Alunos da educação infantil 
participam de atividade de 

incentivo a leitura
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A Prefeitura de Itapevi, por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura abriu, nesta semana, um novo pro-
cesso de inscrições para a Educação Infantil. As vagas 
são remanescentes da primeira etapa de inscrição, es-
tando disponíveis para séries específicas, distribuídas 
em 11 escolas da rede, conforme exposto na tabela.

Estão inclusas nesta etapa, unidades dos bairros Alto 
da Colina, COHAB, Jd. Nova Itapevi, Jd. Portela, Resi-
dencial das Flores, Ambuitá, Jd. Vitápolis, Chácara Mont 
Serrat, Jd. Cruzeiro, Jd. Briquet, Chácara Santa Cecília e 
Quatro Encruzilhadas. 

Poderão fazer inscrição, pais que têm filhos nasci-
dos entre 01/07/2008 e 30/06/2010 (para pré-escola) e 
01/07/2010 e 31/10/2013 (para creche). A solicitação 
de vaga deve ser feita diretamente na unidade escolar 
onde o responsável deseja matricular a criança. No ato 
da inscrição, é necessário apresentar um comprovante 
de residência, documento do responsável e o registro de 
nascimento da criança e dos demais filhos em idade es-
colar.

A Secretaria informa que o prazo de inscrição vai até 
o dia 23 de março e o objetivo é convocar os pais para 

A fim de incentivar o hábito da leitura entre os alu-
nos da educação infantil, a professora Ivani Rolim, do 
CEMEB Profa. Marcilene Luiza Melo Gazolla iniciou com 
a turma do Maternal B uma atividade que envolve o ma-
nuseio de livros e muita contação de histórias. 

A educadora explica que a ação é desenvolvida em 
sala de aula duas vezes na semana, quando reúne as 
crianças para ouvirem um conto ou fábula. Após acom-
panhar atentamente a leitura, os alunos manipulam os 
livros e observam as figuras, associando os personagens 
à história. 

Segundo a direção da escola, esta atividade será apli-
cada à turma de forma permanente para que as crianças 
se familiarizem com a leitura de maneira prazerosa e 
significativa desde pequenas. 

efetivar a matrícula entre os dias 24 e 28 deste mês, para 
que as crianças iniciem as aulas no dia 01 de abril. 

Relação das escolas com vagas disponíveis


