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A Prefeitura de Itapevi, mediante a Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Trabalho e a Secretaria de Educação está 
selecionando estudantes de Pedagogia e Educação Física para 
preencherem vagas na rede municipal de ensino, por meio da 
Frente de Trabalho. 

Segundo a Secretaria de Educação, os candidatos irão atu-
ar como auxiliares dos professores nos projetos desenvolvidos 
na rede, monitores nas creches diurnas e noturnas, como tam-
bém no setor administrativo das escolas. 

Na manhã desta segunda-feira (05), os estudantes realiza-
ram um teste composto por questões de Português (produção 
textual, ortografia e interpretação de texto), Matemática e In-
formática básica. O objetivo é traçar o perfil de habilidades do 
selecionado para que este possa ser encaminhado à área que 
mais se identifica.  

Alunos do 4° ano aprendem sobre preservação 
ambiental e saneamento básico através de 

projeto voltado para a sustentabilidade
Os alunos do 4° ano do CEMEB Antônio Manuel de Oliveira 

estão empolgados e engajados na causa da sustentabilidade, 
isso porque eles participaram do Projeto Água, desenvolvido 
pela professora Claudete de Oliveira com o objetivo de cons-
cientizar as crianças a respeito da preservação ambiental e 
saneamento básico.

Por meio do projeto, a turma aprendeu o que são recursos 
naturais e como esses elementos estão ficando cada vez mais 
escassos, devido ao crescimento urbano e o processo indus-
trial. Os alunos também dialogaram a respeito de enchentes, 
desmoronamentos e mudanças climáticas, entre outras con-
sequências causadas pelo desmatamento e poluição. 

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico e Trabalho, o contrato terá duração de dois anos. Neste 
período, os estudantes irão receber uma bolsa-auxílio e, uma 
vez por semana, passarão por cursos de capacitação que irão 
abranger a área da educação como também os setores admi-
nistrativos e atendimento ao público. 

De acordo com a professora, além de realizar diversas 
pesquisas, a turma confeccionou maquetes demonstran-
do como é feito o tratamento da água que chaga nas resi-
dências. Ela conta também que as crianças ficaram muito 
empolgadas ao aprender sobre o tema proposto e isso foi 
importante, pois o objetivo é que os alunos se tornem cida-
dãos conscientes e atuantes. A coordenação da escola infor-
ma que os trabalhos produzidos ao longo do projeto estão 
expostos na unidade escolar para a apreciação dos demais 
alunos e comunidade. 


