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Com o intuito de resgatar a arte de contar histórias e ain-
da desenvolver, por meio da observação e prática, habilidades 
que possam contribuir para que as narrativas sejam contadas 
de maneira elaborada e criativa, a Secretaria de Educação, 
em parceria com o Instituto Eurofarma está oferecendo aos 
professores um curso de Contação de Histórias. 

A formação foi iniciada na última terça-feira (13) e tem 
como público alvo os professores do Pré II e Ensino Funda-
mental, que foram divididos em quatro grupos. Ministrado 
pela contadora de histórias Kiara Terra, o curso faz um convite 
aos professores a realizar um percurso com seus alunos pelas 
histórias de medo e coragem, tema central da formação. 

A fim de despertar a imaginação e o senso criativo dos 
educadores, a contadora, por meio de inúmeras interpreta-
ções vem trabalhando os diversos modos de ver e sentir, en-
corajando os participantes a trocar conhecimentos e experi-
ências de vida, para que posteriormente, eles possam fazer o 
mesmo com os alunos.

Segundo a Secretaria de Educação, ao todo serão realiza-
dos três encontros de quatro horas com cada turma, totali-
zando 12 horas. Ao final da formação, todos os professores 
receberão um certificado de participação. 

Alunos desenvolvem maquete de creche com base nos
 conhecimentos adquiridos no Programa Escola no Legislativo
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Os alunos dos 5ºs anos do CEMEB Dra. Zilda Arns Neu-
mann, no mês de abril, participaram do Programa Escola no 
Legislativo, ação que é fruto da parceria firmada entre a Se-
cretaria de Educação e a Câmara Municipal de Itapevi e tem 
como objetivo aproximar os alunos da vida política da cidade. 

Segundo a coordenação da escola, após realizar a visita à 
Câmara e acompanhar a andamento de uma sessão solene, 
as crianças desenvolveram em sala de aula inúmeras ativida-
des com base no aprendizado adquirido em participação ao 
programa. 

Dentre elas, a escola destaca uma eleição que foi feita en-
tre os alunos e teve como resultado o pedido de uma constru-
ção de uma creche municipal no bairro Jd. São Carlos. Para 
ilustrar, as crianças confeccionaram uma maquete de como 
seria a futura unidade escolar, ressaltando que o local deve 
ser um espaço de convivência agradável e acolhedor, no qual 
as crianças, além de brincar, possam desenvolver as habilida-
des cognitivas. 

A coordenação da escola afirma ainda que o conteúdo vis-
to no Programa Escola no Legislativo proporcionou um apren-
dizado abrangente, pois a temática foi inserida na maioria 
das disciplinas, sendo compartilhada com os demais alunos 
da escola.   


