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Nesta terça-feira (27), a Prefeitura de Itapevi inaugurou mais um espaço no 
qual a população terá a oportunidade de se qualificar. Trata-se do Centro de For-
mação e Qualificação Profissional de Itapevi que, em parceria com o SENAI-SP 
irá oferecer os cursos de Costureira, Operador de Computador, Assistente Admi-
nistrativo e Auxiliar de Departamento Pessoal. 

Para a construção de um SENAI na cida-
de, a prefeitura disponibilizou um prédio na 
avenida Pedro Paulinho, 854, no bairro da 
Cohab, para abrigar a escola. Composto por 
três andares, o local possui salas para aulas 
de informática, costura e também um espaço 
voltado para o pessoal de recursos humanos.

Após a oficialização do funcionamento 
do novo Centro de Formação Profissional, os 
alunos dos cursos de Costureira de Máquina 
Reta e Overlock, Operador de Computador e 
Assistente Administrativo puderam participar 
de uma aula inaugural.  Segundo a prefeitura, 
a previsão é que sejam feitas 480 matrículas 
ao ano e a duração dos cursos tanto a carga 
horária variam de acordo com especialização 
desejada. 

Projeto Todos contra a Dengue integra escola e 
comunidade em prol da prevenção e combate à doença

Prefeitura inaugura prédio do SENAI 
que abriga o Centro de Formação e 

Qualificação Profissional de Itapevi

A direção do CEMEB Prof. Edevaldo Caramez, entre os me-
ses de abril e maio, desenvolveu com os alunos do Maternal 
aos 5º anos um projeto denominado Todos contra a Dengue, 
ação que teve como objetivo colher o máximo de informações 
sobre os efeitos nocivos do mosquito Aedes Aegypti, identifi-
car larvas e situações de risco, apresentar atitudes e formas 
de combate, além de conscientizar a comunidade escolar e a 
família no combate à doença. 

Segundo a direção da escola, as atividades aplicadas em 
sala de aula envolveram pesquisas, trabalhos em grupo, leitura 
de textos extraídos de jornais, revistas e livros, roda de conver-
sa, jogos, vídeos, músicas, oficinas de desenhos, confecção de 
cartazes e murais, além de trabalho de campo, que contou com 
uma caminhada pelo bairro e entrevista com os moradores.

A escola ainda afirma que, através do desenvolvimento do 
projeto, também foi possível trabalhar com as turmas temas 
transversais como Ética e Cidadania, Meio Ambiente e Plura-
lidade Cultural.

 “Nosso tema teve como principal foco a prevenção, já que 
a proliferação do mosquito está crescendo em nosso estado. 
Deste modo, envolvemos a escola e a comunidade para que to-
dos se conscientizem e saibam qual é o seu papel no combate 
à doença”, finaliza a diretora.  


