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A Secretaria de Educação promoveu nesta quarta-feira 
(02), o primeiro encontro de formação com os professores e 
coordenadores que irão desenvolver, nas escolas, atividades 
referentes ao programa Estrada para a Cidadania, ação que é 
fruto da parceria entre a Prefeitura de Itapevi e o Grupo CCR/
ViaOeste.

O programa tem como objetivo formar cidadãos conscien-
tes e responsáveis e envolve alunos de 4ºs e 5ºs anos, que 
trabalharão os temas relacionados à educação no trânsito e 
preservação do meio ambiente, respectivamente. 

Neste primeiro encontro, conduzido por um formador da 
CCR/ViaOeste, os educadores dialogaram sobre a aplicação 
do programa e se apropriaram dos conteúdos que constam no 
primeiro capítulo do material didático, formulando assim, o 
plano de aula.  Durante a formação, reunidos em grupos, os 
professores ainda desenvolveram possíveis atividades que po-
dem ser trabalhadas em sala de aula com base nos objetivos e 
conteúdos da primeira unidade do livro. 

De acordo com a Secretaria de Educação, além do livro 
do professor, o programa disponibilizou para cada aluno uma 
apostila ilustrada, repleta de atividades que seguem a propos-

A fim de acrescentar mais um recurso pedagógico ao coti-
diano dos alunos da educação infantil, a coordenadora Neide 
do Amaral, do CEMEB Carlos Drummond de Andrade confec-
cionou um quebra-cabeça gigante.  

Alunos da educação infantil treinam a coordenação motora 
e raciocínio lógico com utilização de quebra-cabeça pedagógico 

ta pedagógica do município. Ao final do trabalho em sala, as 
turmas de 4º ano confeccionarão cartas que serão entregues 
a motoristas e os alunos do 5º ano farão um desenho voltado 
ao tema meio ambiente, que será destinado a um concurso 
promovido pelo Programa. 

Ela conta que conheceu o jogo em um site voltado para 
educação e compartilhou a ideia com as demais educadoras, 
que auxiliaram no trabalho manual de montagem das peças 
do quebra-cabeça, cuja matéria-prima são caixas de papelão 

e figuras infantis. 
Ao todo, as educadoras produziram 

24 jogos, utilizando os quatro lados 
das caixas onde foram colados recur-
sos visuais que chamam a atenção das 
crianças.  A primeira turma a utilizar o 
quebra-cabeça foi o maternal, que se 
divertiu com a construção dos persona-
gens. 

De acordo com a coordenadora, o 
material será utilizado com todas as 
turmas, pois estimula o raciocínio, per-
cepção visual e coordenação motora das 
crianças, proporcionando um momento 
de aprendizado e brincadeira. Ela revela 
também que a escola está recolhendo 
embalagens de pasta de dente, leite e 
sabonete, para confeccionar jogos mais 
complexos e utilizar com os alunos 
maiores.  


