
Prefeitura promove 1ª Grande Festa do 
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Uma ação inédita promete agitar Itapevi no dia 1º de maio, 
pois a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, Juventude 
e Turismo está organizando uma grande festa em celebração 
ao Dia do Trabalhador.  O local escolhido para a comemoração 
foi o Centro Municipal de Eventos Jaci Januá-
rio da Silva (Cemip), localizado na  avenida 
Rubens Caramez, 1000 – Pq. Suburbano. Com 
entrada gratuita, o dia contará com ações so-
ciais e shows, com início a partir das 13h. 

De acordo com a Prefeitura de Itapevi, a 
festa do trabalhador será realizada em con-
junto com diversas secretarias que oferecerão 
serviços de emissão de Carteira de Trabalho 
e cadastro de vagas de emprego (Desenvol-
vimento Econômico e Trabalho); atividades 
esportistas (Esportes e Lazer); apresentação 
com cães adestrados do canil da Guarda Muni-
cipal e demonstração dos materiais utilizados 
pela Defesa Civil em situações de risco (Segu-
rança); corte de cabelo, esmaltação de unhas, 
oficina de feltro e caixas e embalagens, além 
de orientação de programas sociais (Assistên-

Alunos da Educação Infantil experimentam novas sensações 
por meio de atividade que estimula os sentidos 

No CEMEB Carlos Drummond de Andrade, os alunos da 
Educação Infantil participam constantemente de atividades 
lúdicas que estimulam o desenvolvimento social e cognitivo. 
Uma delas é a ação “Pegadas da Sensação”, trabalhada pe-
riodicamente com todas as turmas e também na sala de re-
cursos.

Para confeccionar as pegadas, 
a coordenadora Claudinéia de Oli-
veira utilizou feijão, algodão, pa-
lha de aço, lixa, arroz e  macarrão, 
com o objetivo de proporcionar às 
crianças a vivência de novas expe-
riências. Ela explica que cada con-
junto de pegadas proporciona uma 
sensação diferente à medida que a 
criança caminha.

Com o auxílio de uma educa-
dora, os alunos andam sobre as 
pegadas texturizadas e descrevem 
a sensação que cada material pro-
porciona e, além de perceber no-
vos estímulos, os pequenos ainda 
tentam interpretar e descrever aos 
demais o que está acontecendo. 

cia Social e Cidadania). 
Na área da saúde, através da Secretaria de Higiene e Saúde 

serão oferecidos testes rápidos do programa municipal DST/
AIDS, serviços de saúde bucal e nutrição, aferição de pressão 

arterial e medição de dextro, orientações sobre 
saúde da mulher, combate à dengue, acondi-
cionamento de lixo, além da campanha contra 
Influenza. A Secretaria de Negócios Internos 
e Jurídicos terá uma tenda do PROCON para 
sanar dúvidas do consumidor e os servidores 
da Câmara Municipal apresentarão as carti-
lhas do projeto Escola no Legislativo.

Além da prestação de serviços, a Prefei-
tura também promoverá shows dedicados ao 
trabalhador. Com abertura prevista para as 
14h, passarão pelo palco do CEMIP artistas 
como a banda Restart, o sertanejo Vitor Mi-
randa e a dupla Juliano e Marcos Lima.  Os 
munícipes poderão cantar ainda com Os De 
Paula e Netinho de Paula, e, para fechar as 
comemorações, a Banda Djavú também subi-
rá ao palco.

De acordo com a direção da escola, a ação gera 
uma integração e também contribui para o de-
senvolvimento da comunicação verbal, já que os 
alunos, especialmente os mais novos, estão na 
etapa de construção da linguagem. 


