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A Banda Municipal de Itapevi, por meio da parceria entre a 
Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo e a Secretaria de 
Educação, está oferecendo aos alunos da rede o curso de Musi-
calização Infantil, voltado para iniciação e formação musical.  

As aulas são totalmente gratuitas e por se tratar de um 
projeto piloto, o coordenador do curso explica que as turmas 
se reúnem, inicialmente, no CEMEB Tarsila do Amaral, todas 
às terças-feiras, em dois horários, às 12h e 14h. Podem se ins-
crever crianças com idade entre 9 e 14 anos, independente da 
região ou unidade escolar, não sendo necessário ter conheci-
mento prévio para participar.  

Esta formação básica é dividida em quatro semestres, tendo 
duração de dois anos e as crianças irão aprender a tocar flauta 
transversal, clarineta, trompete, saxofone, trombone de vara, 
tuba, percussão erudita e popular.

Alunos do 4° ano aprendem sobre 
sustentabilidade através de atividade 

artesanal com materiais recicláveis  
Preocupados em conscientizar as crianças a respeito dos cuidados com o meio ambien-

te, os professores do CEMEB Dona Floriza Nunes de Camargo sempre desenvolvem ativi-
dades utilizando materiais recicláveis e, por meio das ações, ensinam aos alunos práticas 
simples de sustentabilidade. 

Nas últimas semanas, o trabalho ficou por conta da profa. Cilene de Lima, que confec-
cionou uma linda lembrancinha de Páscoa com os alunos do 4° 
ano B. A professora conta que, durante vários dias, reservou um 
período da aula para que os alunos trabalhassem na criação de 
uma pequena bicicleta com cesta para chocolates. 

Para desenvolver o objeto, os alunos utilizaram palitos de sor-
vete, CDs e potes de margarina, que foram colados e decorados 
de acordo com a criatividade de cada um. Depois de finalizar a 
construção, a turma pode levar a produção para casa, a fim de 
presentear os pais. 

De acordo com a coordenação da escola, além de promover 
momentos de concentração e atividades manuais, a ação ain-
da proporcionou a reflexão a respeito do descarte incorreto de 
materiais que podem ser reutilizados. 

 Para realizar a inscrição, os interessados, acompanhados 
por um responsável legal, devem se dirigir à sede da Banda 
Municipal, localizada no CEMIP, na av. Rubens Caramez,1000, 
munidos de cópias e originais de RG, CPF, comprovante de en-
dereço e uma foto 3x4. Mais informações podem ser adquiridas 
pelo telefone 4143 -0334. 

UAB prorroga inscrições para o curso deEspecialização em Ensino de Ciências
A Universidade Aberta do Brasil (UAB) – prorrogou para o dia 28 de abril, as inscrições para o curso de Especia-

lização em Ensino de Ciências, na modalidade semipresencial. A formação é destinada aos profissionais da área da 
educação e dará aos participantes a oportunidade de desenvolver capacidades cognitivas para atuar na área, na 
perspectiva de um agente transformador. A inscrição deverá ser realizada por meio do portal http://ead.utfpr.edu.br, 
mediante o pagamento da taxa de R$ 65,00. 


