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Na tarde desta quarta-feira (23), 116 jovens aprovados 
no processo seletivo 02/2013, estiveram na Secretaria de 
Educação para assinar o contrato de adesão ao Programa 
Conexão Jovem. Segundo a Secretaria de Administração, 
estes jovens irão preencher as vagas remanescentes dos 
bolsistas que encerraram seus contratos entre os meses de 
dezembro/janeiro. 

Alunos do Ensino Fundamental 
aprendem sobre biologia ao acompanhar 

de perto a metamorfose de lagartas
Durante este mês, os alunos do CEMEB Orlando Villas Bôas tiveram 

a oportunidade de presenciar um belíssimo espetáculo da natureza, pois 
acompanharam passo-a passo a mutação de quatro lagartas, desde os pri-
meiros dias de vida até a fase de borboleta. 

De acordo com a direção da escola, o casal de Lagartas de Fogo foi 
encontrado em uma folha de Guaco, que seria utilizada para fazer um xa-
rope. A fim de proporcionar às crianças o contato com a natureza e ainda 
ensiná-las como funciona a vida da lagarta, a profa. Fabíola Bonini, do 
Pré, preparou um ambiente com terra, folhas e água, onde depositou os 
bichinhos, junto com mais duas lagartas de espécie maior. 

Ela explica que o recipiente foi colocado no pátio para que os alunos 
pudessem observar a metamorfose e, diariamente, 

eles passaram pelo local para conferir as mu-
danças, ficando encantados com o casulo 

que havia se formado, com os movimen-
tos das outras lagartas, bem como com 
a grande quantidade de folhas que os 
bichinhos comiam. 

Na última terça-feira (22), as tur-
mas tiveram uma grande surpresa, pois 
duas lagartinhas haviam saído do casu-
lo, se transformando em lindas borbo-

letas. Na ocasião, os alunos observaram 
as novas espécies e analisaram as cores e 

tamanhos, que pareciam com as caracterís-
ticas das antigas lagartas. 

O Programa Conexão Jovem tem como principal objetivo 
contratar estudantes de ensino médio de escolas públicas 
de Itapevi para atuação nos laboratórios de informática das 
escolas municipais e demais departamentos públicos do mu-
nicípio. 

A partir da assinatura do contrato, os jovens bolsistas te-
rão acesso a uma bolsa-auxílio no valor de um salário míni-
mo vigente, para cumprir jornada de trabalho de cinco horas 
diárias. Os contratos se estendem até a conclusão do ensino 
médio ou quando o jovem completar 18 anos, 11 meses e 29 
dias de idade. Entre as condições para permanecer no progra-
ma está a obrigatoriedade de manter a assiduidade às aulas, 
ter boas notas e ser estudante de escola pública.

A partir da próxima quinta-feira (24), os bolsitas retorna-
rão à Secretaria de Educação para serem encaminhados aos 
postos de atuação, ou seja, escolas ou secretarias municipais. 
Já na próxima semana, a Prefeitura proporcionará aos jovens 
cursos de capacitação que abordarão temas como Projetos 
Educacionais, Inclusão Educacional, Recreação para Crian-
ças, Noções Básicas de Saúde, Atribuições e Postura, além de 
informática básica.  


