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A Prefeitura de Itapevi, por meio da Secretaria de Educa-
ção, na tarde desta quinta-feira (22) ofereceu mais um curso de 
formação aos professores que assumiram as aulas de Inglês, 
incorporadas na rede no início do ano letivo, devido à implan-
tação da nova jornada da Lei do Piso.  O encontro, que também 
contou com a presença dos coordenadores das escolas, foi con-
duzido por uma professora especialista da área de Inglês, inte-
grante da equipe pedagógica da Secretaria de Educação. 

Durante a formação, a especialista fez uma retrospectiva da 
reunião anterior, retomando como deve ser feita a organização 
pedagógica do trabalho do professor, o uso do diário de classe, 
os instrumentos de avaliação e as metodologias que podem ser 
adotadas, considerando a Matriz de Expectativas de Aprendi-
zagem em Língua Inglesa, norteada por quatro eixos: leitura, 
escrita, oralidade e escuta. 

Os professores receberam ainda diversas sugestões de ati-
vidades que podem ser trabalhadas em sala de aula por meio 
de leitura, músicas, aplicação de jogos e brincadeiras, entre 
outros. Aproveitando o ensejo da realização da Copa do Mundo 
no Brasil, a especialista afirmou que o evento dará aos nossos 
alunos a oportunidade de intercâmbio cultural e linguístico, 
uma vez que o idioma predominante para recepção aos estran-
geiros, transmissão dos jogos e cobertura será em inglês.

Atividades realizadas em Pista dos Sentidos estimulam 
a percepção, criatividade e atenção de alunos do 1º ano

Professores que estão ministrando aulas de Inglês 
na rede se reúnem em 2º encontro de formação 

Com o intuito de fazer com que as crianças percebam seu 
corpo e o ambiente no qual estão inseridas e ainda ampliem o 
conhecimento de mundo, por meio do contato com diversos ma-
teriais, as professoras Aline Moreira e Cristina Liuti, do CEMEB 
Maestro Heitor Villa Lobos desenvolveram uma atividade com a 
turma do 1º ano denominada Pista dos Sentidos. 

A ação foi trabalhada de forma significativa para que o 
aluno pudesse manusear diversos suportes de papéis e plás-
ticos, a fim de desenvolver suas potencialidades de expressão 
e comunicação, estimulando ainda a curiosidade e atenção.

Neste sentido, ela também sugeriu o desenvolvimento de 
atividades voltadas ao tema, que podem abordar a origem do 
futebol, a Copa em nosso país, os países participantes, seus 
idiomas e suas bandeiras, a história de Charles Miller e sua im-
portância para o futebol brasileiro, bem como o inglês como 
língua oficial para transmissão da copa. 

Para encerrar, os professores ficaram com a tarefa de pes-
quisar uma música no idioma inglês para ser cantada pelos alu-
nos na formatura do final do ano. 

As professoras contam que cada criança andou por uma 
pista de olhos vendados, segurando um objeto. Durante o 
percurso, os alunos tiveram a tarefa de descobrir, através do 
tato, qual objeto estava segurando, descrevendo sua forma, 
tamanho e espessura. 

De acordo com a coordenação da escola, a atividade, além 
de aguçar os sentidos dos alunos, atribuiu significado às sen-
sações, sentimentos e imaginação, trabalhando de forma inte-
grada a percepção, a intuição e a cognição, proporcionando o 
desenvolvimento contínuo da capacidade criativa dos alunos.  

 


