
Prefeitura de Itapevi inaugura Telecentro 
Comunitário do AcessaSP

Projeto Poesia na Janela leva poema e leitura para o recreio 
de alunos do Ensino Fundamental
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Na manhã desta sexta-feira (14), a Prefeitura de 
Itapevi inaugurou na região da Cohab, o primeiro Te-
lelecentro Comunitário do AcessaSP, programa de 
inclusão digital do  Governo do Estado de São Paulo, 
coordenado pela Secretaria de Gestão Pública, com 
gestão da Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo (PRODESP)  – Diretoria de 
Serviços ao Cidadão. 

Por meio da parceria do Programa com a Prefei-
tura, a população terá acesso, de forma totalmen-
te gratuita, às novas tecnologias da informação e 
comunicação, em especial à internet. O Telecentro 
Comunitário é composto por 10 computadores que 
estão à disposição dos cidadãos que poderão se ins-
crever em vestibulares e concursos públicos, elabo-
rar e enviar currículos, fazer pesquisas escolares e 
utilizar as redes sociais.  

Os cidadãos poderão ainda participar de peque-
nas aulas ministradas à distância pela internet que 
abordam assuntos como direito do consumidor, se-
gurança pessoal, como preparar um currículo, con-
trole de finanças, alimentação saudável, sustentabi-
lidade, entre outros.

Para usufruir do serviço digital, basta apresentar 
o RG e efetuar o cadastro. Todos os usuários do Aces-
saSP receberão o auxilio de monitores, disponibiliza-
dos pela Secretaria de Educação. O Telecentro está 
localizado na Av. Pedro Paulino, 825 – Cohab I

Com o objetivo de introduzir uma atividade pe-
dagógica no momento do intervalo dos alunos, a 
equipe do CEMEB Presidente Tancredo de Almeida 

Neves desenvolveu o Projeto Poesia na Janela, ação 
que conta com um lindo varal de poemas, exposto 
diariamente nas janelas da unidade. 

O trabalho vem sendo desenvolvido de forma 
constante e envolve a participação de três professo-
ras do Projeto Aprender+, que recitam poesias e au-
xiliam os alunos na escolha de textos. Elas contam 
que as crianças estão gostando muito da novidade e 
participam efetivamente das atividades, que estimu-
lam o gosto pela leitura.   

De acordo com a direção da escola, as turmas 
já conheceram diversas produções literárias, entre 
elas o poema Café com Leite, de Monteiro Lobato. 
A diretora ressalta ainda que por meio do projeto os 
alunos lêem, ouvem e compartilham histórias, além 
de manterem um contato direto com a poesia, mes-
mo estando fora da sala de aula. 


