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Os professores e coordenadores das escolas envolvidas no 
Programa Estrada para a Cidadania participaram, na última 
quarta-feira (07), de mais um encontro de formação realizado 
na Secretaria de Educação. No período da manhã, estiveram 
presentes os representantes dos 4ºs anos, que trabalharam o 
tema voltado para a educação no trânsito e, na parte da tarde, 
participaram os professores dos 5ºs anos, abordando o tema 
meio ambiente.

Segundo o responsável por ministrar a formação, os pro-
fessores já estão trabalhando com as turmas a 2ª unidade do 
caderno de atividades, que traz as diversas formas de locomo-
ção (trânsito) e as relações entre a saúde e o meio ambiente 
(educação ambiental). Neste contexto, o formador apresen-
tou aos professores um vídeo sobre o museu do automóvel e 
outro sobre a importância da água. 

No encontro, os educadores participaram ainda de dois 
momentos: formação e troca de experiências. No primeiro, 
eles foram incentivados a sensibilizar os alunos a adotarem 
pequenas atitudes de mudanças que podem contribuir para 
a boa convivência tanto no trânsito como no meio em que 
vivem, aliando o conhecimento técnico à prática. No segun-
do momento, os professores compartilharam com os demais 
como vêm trabalhando os temas em sala de aula e ainda su-
geriram propostas de inovação ao material que é disponibili-
zado pela CCR/ViaOeste. 

CEMEB Cora Coralina insere aulas de música 
no conteúdo pedagógico da Educação Infantil

Com o objetivo de enriquecer o cotidiano escolar dos alu-
nos da Educação Infantil, o CEMEB Cora Coralina vem investin-
do no ensino de música, por meio de aulas diferenciadas, que 
são aplicadas semanalmente. 

O trabalho com as crianças é realizado pelo monitor Regi-
naldo Pereira que se formou no Conservatório de Pernambuco 
e, atualmente, ensina um pouco do que sabe para as crianças, 
que gostam muito das atividades.

Durante as aulas, os alunos manuseiam instrumentos de 
sopro, corda e percussão conhecendo assim o som que cada 
um emite. Além de se familiarizar com diversos instrumentos 
musicais, as turmas também cantam acompanhando o monitor 
e aprendem a respeito de tons. 

De acordo com a coordenação da escola, o conteúdo traba-
lhado auxilia no desenvolvimento da coordenação motora, per-
cepção auditiva e estimula nos alunos o gosto pela música e 
pela arte. A coordenadora revela ainda que, no momento, todos 
estão empenhados na preparação de uma bela apresentação 
musical para o Dia das Mães, que será comemorado na escola 
no próximo sábado (10). 


