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A Prefeitura de Itapevi, por meio da Secre-
taria de Educação irá inaugurar, na próxima 
sexta-feira (28), mais uma creche no municí-
pio. Trata-se do CEMEB Antônio de Oliveira 
Cunha, localizado na  rua Luiz Belli, 1087, 
Conjunto Habitacional setor A, Vila da Paz. 

Segundo a Secretaria de Educação, a 
unidade tem capacidade para atender 210 
crianças com idade entre seis meses a quatro 
anos, beneficiando os moradores dos bairros 
Alto da Colina, Vila da Paz e COHAB. 

A Secretaria informa ainda que o prédio 
que abrigará a creche passou por um proces-
so de reforma e ampliação, sendo totalmente 
adaptado para o universo infantil. Entre os 
dois andares estão distribuídas seis salas 
de aula, um auditório, palco para apresenta-
ções, além de refeitório, cozinha e despensa. 

A cerimônia de inauguração do CEMEB 
Antônio de Oliveira Cunha acontecerá na 
própria unidade, com início às 18h, e a comu-
nidade local está convidada. 

Com o objetivo de abordar conteúdos 
das disciplinas de geografia e história, de 
forma integrada, a profa. Nicéia Rodrigues, 
do CEMEB Professor Benedicto Antônio dos 
Santos elaborou uma atividade envolvendo 
a trajetória de vida dos alunos do 4° ano. 

Para ensinar a respeito do papel do ho-
mem como sujeito histórico e sua atuação 
na transformação do espaço, de forma di-
nâmica e descomplicada, a professora utilizou a história da família de cada 
aluno como ferramenta de estudo. 

Ela conta que cada criança teve a tarefa de realizar uma pesquisa com 
seus pais para levantar dados da história da família. Além disso, a turma tam-
bém levou fotos antigas e atuais dos familiares para entender as transforma-
ções que ocorreram ao longo do tempo. 

Durante a atividade, os alunos leram e interpretaram textos e ainda par-
ticiparam de roda de diálogo, onde compartilharam experiências e aprende-
ram sobre a história do município. A professora ressalta que o trabalho inter-
disciplinar foi muito importante, pois abordou o conteúdo previsto e mostrou 
de maneira prática que os alunos são parte da história e responsáveis pelas 
futuras transformações da sociedade. 

Prefeitura de Itapevi inaugura creche na 
Vila da Paz na próxima sexta-feira (28)


