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A Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria com a 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp 
está com inscrições abertas para a  seleção de tutores presen-
ciais do curso Projeto de Produção de Material Didático para 
Diversidade. 

Escola une música a projeto de leitura e 
integra toda a comunidade escolar

UAB Itapevi está com inscrições abertas para 
o processo seletivo de tutores presenciais

Os alunos do CEMEB Presidente Tancredo de Almeida Ne-
ves, desde o início do ano estão participando do projeto Lei-
tura todos os dias, que tem como principal objetivo incentivar 
as crianças a criar o hábito de ler. 

A direção da escola conta que as ações voltadas para o 
projeto foram iniciadas com o uso da biblioteca, onde os alu-
nos têm acesso a diversos títulos de livros que podem ser le-
vados para a casa, a fim de que a leitura seja feita junto aos 
pais. Após três dias, os livros são devolvidos e a criança faz um 
registro comentando a leitura. Além de atender aos alunos, 
a ação ainda contempla os pais e toda a comunidade esco-
lar, que também podem frequentar a biblioteca e retirar as 
obras. 

Na última segunda-feira (19), os professores acrescenta-
ram música ao projeto, oferecendo assim, uma atividade di-
ferenciada às turmas. Em sala de aula, os alunos receberam 
as letras das músicas “Era uma casa”, de Vinícius de Moraes e 
“Era uma vez”, de Sandy & Junior e, a partir disso, interpreta-
ram as letras por meio de leitura global e outras ações como 
a criação de caça palavras, formação de frases e mudança da 
letra, dando um novo sentido e significado para as músicas. 

A coordenação da UAB - polo Itapevi informa que a unidade 
está disponibilizando duas vagas para tutoria presencial e, para 
concorrer às vagas, o candidato deve possuir conhecimentos 
básicos de informática e de internet, sobretudo em Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), preferencialmente, na plata-
forma Moodle; dispor de pelo menos 20 horas semanais para 
a realização dos trabalhos de tutoria e ter disponibilidade para 
participação em programas de capacitação e em reuniões com 
os coordenadores de curso.

Para realizar a inscrição, o candidato ou seu procurador de-
verá se dirigir até o dia 30 de maio, ao polo da UAB Itapevi, lo-
calizado nas dependências do CEMEB Bemvindo Moreira Nery, 
na avenida Pedro Paulino, 74 – Cohab,  das 9h às 11h e das 
14h às 16h, munido de cédula de identidade ou protocolo de 
solicitação, currículo vitae  e ficha de identificação preenchida, 
indicando a Tutoria Presencial a qual participará no processo.

 O Processo Seletivo constará das etapas de análise curri-
cular e entrevista. A análise da documentação ocorrerá no pe-
ríodo de 04 a 06 de junho e a entrevista será realizada entre 
os dias 10 e 12 de junho, pelos coordenadores do polo. Mais 
informações podem ser adquiridas por meio do link http://
www.fc.unesp.br/#!/destaques/processo-seletivo-de-tutores-
a-distancia-e-presenciais.

Após trabalharem toda a parte textual das letras, os alu-
nos, juntamente com os professores e demais funcionários da 
escola tiveram a oportunidade de apreciar uma bela apresen-
tação musical realizada pelo servidor Anderson Umbelino. Ao 
tocar um violino, ele interpretou, no pátio da escola, as duas 
músicas cujas letras foram estudadas em sala.  


