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A Secretaria de Educação, por meio da parceria firmada 
com o Instituto Eurofarma vem proporcionando aos professo-
res da rede capacitação específica na área do meio ambiente, 
através do Programa Educar para Reciclar. 

De acordo com a Secretaria, a ação tem como objetivo tornar 
os profissionais da educação multiplicadores do tema dentro 
do ambiente escolar, para que possam aplicar em sala da aula 
atividades que levem à redução do desperdício, ao reaproveita-
mento de materiais e à preservação dos recursos naturais.

Para isso, educadores de 24 escolas do ensino fundamental 
estão participando de encontros de formação nas dependên-

Alunos de 5° ano participam de
 projeto interdisciplinar que explora 

a história do município
Durante o primeiro bimestre, os alunos do 5° ano, do 

CEMEB Dr. Antônio Manoel de Oliveira tiveram a opor-
tunidade de conhecer a história do município em que 
vivem, bem como suas principais características. Todo o 
aprendizado foi proporcionado pelo Projeto Minha Cida-
de, desenvolvido pela profa. Maria Aparecida. 

De acordo com a educadora, o tema foi trabalhado de 
forma interdisciplinar, dando suporte para o aprendizado 
de diversas disciplinas, pois a turma explorou as carac-
terísticas sociais, econômicas, religiosas e históricas de 
Itapevi. Além das atividades em sala, os alunos também 
realizaram pesquisas, entrevistas e produziram textos 
descrevendo as características do bairro onde moram. 

Para finalizar o projeto, a classe elaborou poesias em 
homenagem ao município e trabalhou com dedicação na 
confecção de maquetes. Já a professora, preparou um 
delicioso almoço para a turma, encerrando as atividades 
de forma prazerosa e acolhedora. 

cias da Secretaria de Educação. Na formação que ocorreu na 
manhã desta terça-feira (29), professores e coordenadores, 
juntamente com a equipe de formadores do Instituto Eurofar-
ma planejaram atividades voltadas para a temática ambiental, 
trabalhando o corpo e o espaço, a fim de descobrir o meio am-
biente através do tato, visão, cheiros e sons. Eles também prati-
caram ações experimentais fazendo uso do paladar, utilizando 
assim, os cinco sentidos.  

Os encontros com a equipe do Instituto Eurofarma acon-
tecem a cada 15 dias e o próximo será realizado no dia 13 
de maio. 


