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Escolas da rede recebem novos nomes em homenagem a 
munícipes que trabalharam em prol da cidade 
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A Secretaria de Educação, por meio do Grupo de 
Apoio a Inclusão (GAI), iniciou na semana passada, o 
curso de Libras, formação que tem como objetivo pro-
mover a comunicação com pessoas surdas.

As aulas estão sendo ministradas nos módulos bási-
co e avançado, para dois grupos distintos. A formação 
básica tem como público alvo os funcionários das esco-
las municipais e a avançada conta com a turma que já 
participou do primeiro módulo no ano passado. 

Segundo a especialista em audiocomunicação do 
GAI, responsável pela aplicação do curso, na primeira 
aula, realizada no dia 14 de março, foi passado para os 
alunos do módulo básico um histórico da língua bem 
como alguns sinais específicos .Já no dia 15 de março, 
a especialista passou para a turma do módulo avança-
do, sinais mais complexos e anunciou aos alunos que 
eles irão entregar, ao final do curso, um livro em CD-
ROM. Este material será produzido individualmente e o 
cursista interpretará uma história infantil por meio da 
Língua Brasileira de Sinais. 

O curso de Libras básico está acontecendo todas as 
quintas-feiras e o avançado, às sextas, nas dependên-
cias da Secretaria de Educação, ambos das 13h30 às 
16h30.  

A Prefeitura de Itapevi, por meio da Secretaria de 
Educação, alterou o nome de cinco escolas da rede, que 

Turma módulo básico

Turma módulo avançado

por meio de leis receberam os títulos em homenagem a 
pessoas que contribuíram de forma ativa na história do 
município. 

A primeira unidade a ter o nome substituído foi o EM 
Arco Íris, localizada no bairro Mont Serrat, que agora 
passa a se chamar CEMEB Professora Evany Ribeiro de 
Camargo, em homenagem à primeira diretora que as-
sumiu a unidade. Outro centro educacional que teve o 
nome alterado com o objetivo de honrar uma educado-
ra é o antigo CEMEB Chácara Santa Cecília, que atual-
mente chama-se CEMEB Professora Marcilene Luiza de 
Melo Gazolla. 

Além das escolas que fazem menção a professores, 
outras duas unidades homenageiam pessoas que con-
tribuíram no processo de construção da escola, por 
meio da doação de terrenos. É o caso do CEMEB Pro-
fessor Luiz Antônio de Oliveira, situado no bairro Quatro 
Encruzilhadas, onde a comunidade local se reuniu e so-
licitou a alteração do nome para CEMEB Victor Soares 
de Camargo. Já no EM Vila Dr. Cardoso 2º, o nome foi 
mudado para CEMEB Engenheiro João Pedro Cardoso.

Por fim, o CEMEB Eliza de Oliveira Ribeiro também 
teve o nome alterado, conforme lei de 13 de março de 
2014, passando a se chamar CEMEB Vereador Roberval 
Luiz Mendes da Silva. 


