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Os professores de educação física da rede, nos dias 13 e 14 
de maio irão participar de um encontro de formação continu-
ada para se apropriarem do projeto denominado SLACKLINE 
NA ESCOLA, que será implantado na rede pela Secretaria de 
Educação, por meio do Programa Recreação pelo Movimento 
(PRM). 

O encontro será realizado em dois períodos, no CEMEB 
Dra. Zilda Arns Neumann, com o intuito de oferecer ao pro-
fessor de educação física mais uma possibilidade de ampliar 
seu acervo metodológico, visando o pleno desenvolvimento 
cognitivo, motor e afetivo-social do aluno. 

Na ocasião, os professores irão conhecer o equipamento, 
composto de base de madeira própria para fixação, fita elásti-
ca (nylon) e catraca de tensão. Eles ainda receberão orienta-
ções de como otimizar o equipamento de forma correta e se-

Escolas da rede desenvolvem 
diversas atividades em 

homenagem ao Dia das Mães
Desde o início da semana, todas as escolas da rede estão se pre-

parando para comemorar o Dia das Mães. Sendo assim, cada profes-
sor, juntamente com sua turma, preparou uma lembrancinha para 
ser entregue às mães, como uma forma singela de homenageá-las 
pelo seu dia. 

Nesta sexta-feira (09), muitas escolas reservaram um momento 
para homenagear as mães com lindas apresentações preparadas 
pelas crianças. No CEMEB Carlos Drummond de Andrade, a equipe 
escolar preparou um cantinho especial para as mães serem foto-
grafadas com os filhos, que também as presentearam com um belo 
vaso de flor. 

 Já no CEMEB Tarsila do Amaral, as turmas preparam porta 
retratos, bloquinho de recados para geladeira, pintaram panos de 

prato e ainda cantaram e atuaram em celebração as 
mães.  Os alunos do CEMEB Prof. Paulo Maria-

no de Arruda também capricharam na sur-
presa e confeccionaram porta fósforo e 

porta jóias para presentear as mães. 
E as mães que levaram os filhos 

hoje para o CEMEB Vereador Ro-
berval Luiz Mendes da Silva tam-
bém foram recebidas com muito 
carinho pela equipe escolar. Elas 
ganharam um livro de receitas e 
acompanharam o recital de poe-

mas apresentado pelas crianças. 

Secretaria de Educação irá oferecer 
formação de Slackline aos professores de 

educação física da rede
gura, propiciando a aplicação da modalidade com os objetivos 
pedagógicos da rede. 

O Slackline é uma modalidade esportiva na qual o prati-
cante anda e realiza “manobras” por cima de uma fita elás-
tica, tais como, “pulos”, “movimentos de skate”, “apoio com 
o tórax, glúteos, joelhos, MMII cruzados”, entre outros. Atu-
almente, a modalidade vem se popularizando cada vez mais, 
por ser um esporte social que encoraja a interação entre to-
dos os praticantes e espectadores.  

De acordo com a Secretaria de Educação, as atividades 
pedagógicas embasadas no Slackline proporcionarão aos pra-
ticantes benefícios na coordenação motora e percepção cor-
poral, equilíbrio, concentração, possibilitando que os alunos 
desenvolvam um alto nível de disciplina e paciência, além da 
capacidade de superar dificuldades.
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