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Durante todo o dia desta quarta-feira (28), centenas de 
alunos da rede municipal de ensino de Itapevi participaram 
da ação denominada Dia do Desafio, campanha de incentivo à 
prática regular de atividades físicas em beneficio da saúde que 
acontece anualmente, na última quarta-feira de mês de maio, 
por meio de ações comunitárias. 

Os municípios participantes são agrupados em categorias 
por número de habitantes, onde três cidades são sorteadas 
para uma saudável competição, na qual vence quem tiver o 
maior percentual de participação de seus habitantes.

Este ano, Itapevi está sendo desafiada pela cidade de An-
gra dos Reis, Rio de Janeiro. Neste sentido, a fim de contribuir 
com a campanha e ainda promover a conscientização sobre o 
benefício de se adotar um estilo de vida mais ativo, as escolas 
desenvolveram diferentes atividades de movimentos corporais 
como dança, ginástica, corrida, brincadeiras com bola, entre 
outros. 

UAB está com inscrições 
abertas para curso 
voltado a docentes

Alunos das escolas municipais 
de Itapevi participam 

do Dia do Desafio

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) – Itapevi está com ins-
crições abertas para o curso de Projeto de Produção de Material 
Didático para Diversidade. Segundo a coordenação do polo, a 
formação é voltada para docentes que possuem certificado de 
Magistério em nível médio ou diploma de curso superior. 

Os interessados no curso devem atuar em unidade escolar 
nos anos do sistema público de Educação Infantil, Ensino Fun-
damental ou Ensino Médio e, além disso, também podem se ins-
crever docentes que exercem cargo de  Coordenação, Direção ou 
em Secretarias de Educação.

As inscrições serão feitas até o dia 06 de junho, de segunda 
a sexta-feira, das 14h às 22h, no polo da UAB – Itapevi, locali-
zado na avenida Pedro Paulino, 74 – Cohab. Mais informações 
podem ser adquiridas pelo telefone: 4142-7454 ou pelo link 
www.facebook.com/uab.itapevi

A UAB/e-TEC Itapevi informa que os interessados em ingres-
sar no curso de Formação de Facilitadores de Educação Per-
manente em Saúde têm até o dia 30 (sexta-feira) para realizar 
a inscrição. A formação, totalmente gratuita, é oferecida pela 
Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, que está disponibilizando 
80 vagas para o polo de Itapevi. 

O curso é voltado para profissionais de nível superior das 
áreas da saúde, educação e afins e o candidato à vaga deve 
possuir nível superior completo. As inscrições devem ser feitas 
pelo site www.ead.fiocruz.br/home/. 

Inscrições para o curso de 
Formação de Facilitadores 

de Educação Permanente em 
Saúde vão até o próximo dia 30

De acordo com a Secretaria de Educação, as ações tiveram 
duração de no mínimo 30 minutos e envolveram alunos, pro-
fessores, gestores, familiares, além de toda a comunidade do 
entorno escolar. 


