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Pelo segundo ano consecutivo, os alunos da rede municipal 
de Itapevi irão participar do projeto Memória Local na Escola, 
ação desenvolvida pela Secretaria de Educação em parceria 
com o Museu da Pessoa, com o objetivo de reunir a memória da 
cidade, por meio de registro dos relatos dos moradores, colo-
cando as crianças em contato com a história do município.

O projeto contará com a participação de 14 escolas, envol-
vendo as turmas de 4ºs anos. Na manhã da última segunda-feira 
(14), os professores e coordenadores das unidades seleciona-
das se reuniram nas dependências da Secretaria de Educação, 
para o primeiro encontro de formação, conduzido por um repre-
sentante do Museu da Pessoa. Ele explicou o Projeto ao grupo 
e desenvolveu atividades como leitura compartilhada, roda de 
história temática, abordando os aspectos principais da narrati-
va, além da apresentação de vídeos e livros.    

Os educadores ainda dialogaram sobre as possíveis formas 
de resgatar a memória do município com os alunos, enfatizan-
do que a criança precisa se reconhecer como sujeito que faz 
parte da história. Neste sentido, para estimular e facilitar este 
reconhecimento, além de colher registros históricos, os alunos 

Atividade envolvendo pintura em azulejo estimula
 a criatividade e diverte alunos do Pré

Com o objetivo de trabalhar o eixo de Artes Visuais e, 
simultaneamente, estimular a criatividade dos alunos do 
Pré I, a profa. Elaine Cristina, do CEMEB Antônio Frederi-
co de Castro Alves desenvolveu uma atividade envolvendo 
pintura no azulejo.

A professora conta que preparou a aula em um ambiente 
diferente utilizando materiais sim-
ples como pincel, pote com água, 
avental para proteger a roupa dos 
alunos e uma coleção de tintas 
guache. Ela deixou todos os itens 
à disposição das crianças, que se 
entusiasmaram com a possibilidade 
de misturar cores e criar desenhos 
no azulejo. 

De acordo com a educadora, a 
turma gostou muito da aula e soltou 
a imaginação. Ela ressalta ainda que 
atividades manuais envolvendo arte 
são muito importantes nessa faixa 
etária, pois trabalham a coordena-
ção motora e auxiliam no desenvol-
vimento cognitivo das crianças. 

também irão construir um Baú de Memórias, no qual constará 
suas próprias experiências de vida. 

De acordo com a Secretaria de Educação, os professores 
participarão de 08 encontros de formação e o próximo está 
agendado para acontecer no dia 05 de maio.


