
Ano 2. Nº 296 - 15/05/2014

A Prefeitura de Itapevi, por meio da Secretaria de Educação 
e o Programa Recreação pelo Movimento (PRM), nos dias 13 e 
14 de maio proporcionou aos professores de educação física da 
rede uma formação voltada para a modalidade Slackline. O en-
contro aconteceu no CEMEB Dra. Zilda Arns Neumann e con-
tou com a participação de 68 professores que foram divididos 
em quatro turmas, entre os períodos da manhã e tarde. 

Segundo a equipe do PRM, a formação teve como princi-
pal objetivo apresentar mais uma ferramenta educacional para 
subsidiar e diversificar a prática pedagógica do professor nas 
aulas de educação física, ampliando assim, as expectativas e 
desafios na aprendizagem do educando para seu pleno desen-
volvimento global.

Durante os dois dias, os formadores Almir Aguiar e Rudney 
Uezu, ambos professores e especialistas em esportes de aven-
tura, apresentaram aos educadores toda a fundamentação teó-
rica da modalidade, abordando o conteúdo de forma variada e 
adaptada para o contexto escolar, bem como as possibilidades 
diversificadas e metodológicas com noções de segurança e res-
ponsabilidade para implementar esta modalidade nas escolas 
da rede municipal de ensino.

Os professores de educação física, por meio de ativida-
des práticas, também puderam vivenciar as sensações que o 
Slackline proporciona, tendo assim, base para contribuir com 

Inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos 
da UAB vão até o próximo dia 21

Professores de educação física participam de 
formação voltada para a modalidade Slackline

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) em parceria com 
o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP), até o dia 21 de maio estará com inscrições 
abertas para o processo seletivo referente ao 2º semestre dos 
cursos técnicos a distância.  O polo da UAB Itapevi tem vagas 
para os cursos de Informática para Internet (50) e Serviços 
Públicos (50).  

As inscrições podem ser feitas por meio do site www.ifsp.
edu.br/seletivo, mediante o pagamento da taxa de inscrição, 
no valor de R$ 20,00. No entanto, o IFSP está oferecendo, 

sugestões enriquecedoras, a fim de otimizar todas as possibi-
lidades pedagógicas da prática da modalidade dentro de cada 
esfera escolar. 

De acordo com a Secretaria de Educação, as atividades 
pedagógicas embasadas no Slackline proporcionarão aos 
praticantes benefícios na propriocepção, coordenação moto-
ra e percepção corporal, equilíbrio, concentração, possibili-
tando que os alunos desenvolvam um alto nível de disciplina 
e paciência, além da capacidade de superar dificuldades.

também até o dia 21 de maio, benefício de isenção do pa-
gamento da taxa a todos os candidatos que preencherem, 
integralmente, o Formulário de Isenção para cursos técnicos 
subsequentes na modalidade a distância.


