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A Prefeitura de Itapevi realizou na manhã da última sexta-
feira (30) uma cerimônia para empossar os novos servidores 
que foram aprovados em concurso público. O evento aconteceu 
no auditório da Secretaria de Educação e contou com a presen-
ça do prefeito, que deu as boas-vindas aos funcionários, além 
de secretários municipais. 

De acordo com a Secretaria de Administração, 41 servidores 
foram empossados. Destes, 22 (professores e monitores), irão 
atender a área da Educação, e os demais ocuparão cargos nas 
áreas da Saúde, Assistência Social, Trânsito e Administração.

A Prefeitura informa que, a partir do ingresso na adminis-
tração pública, os novos profissionais passarão por três anos de 
estágio probatório, tempo no qual serão avaliados. Após este 
período, se aprovados, eles terão estabilidade profissional, uma 
das principais vantagens proporcionadas pelo serviço público. 

Inscrições para curso da UAB voltado a 
docentes vão até a próxima sexta-feira (06)

Prefeitura empossa mais 22 servidores para a área da Educação

As escolas municipais de Itapevi vêm realizando com os 
alunos diversas ações de prevenção e combate à Dengue. Nes-
te sentido, durante o mês de maio, os professores do CEMEB 
Carlos Alberto Ferreira Braga trabalharam com as turmas do 
Pré I e II o Projeto Dengue. 

Ações de prevenção e combate à Dengue envolvem pais 
e alunos do CEMEB Carlos Alberto Ferreira Braga

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) – Itapevi estará 
com inscrições abertas para o curso de Projeto de Produção 
de Material Didático para Diversidade até o próximo dia 06. 
Segundo a coordenação do polo, a formação é voltada para 
docentes que possuem certificado de Magistério em nível 
médio ou diploma de curso superior na área.

Os interessados no curso devem atuar em unidade esco-
lar nos anos do sistema público de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental ou Ensino Médio e, além disso, também podem 
se inscrever docentes que exercem cargo de Coordenação, 
Direção ou em Secretarias de Educação.

As inscrições devem ser feitas diretamente no polo da 
UAB, localizado na avenida Pedro Paulino, 74 – Cohab, até 
sexta-feira (06), das 14h às 22h,. Mais informações podem 
ser adquiridas pelo telefone: 4142-7454 ou pelo link https://
www.facebook.com/uab.itapevi

Durante o desenvolvimento, as crianças participaram de 
atividades de recorte, colagem, teatro, confecção de painéis, 
apresentações musicais, amostragem de fotos impressas, en-
tre outras. A direção da escola explica que as ações em sala 
de aula foram pautadas na prevenção da doença e os alunos 
aprenderam que atitudes simples como não deixar água parada 
em garrafas, pneus ou vasos de plantas colaboram para que o 
mosquito não se prolifere. 

Além de envolver os alunos, o projeto também foi direcio-
nado aos pais e familiares que receberam informações impor-
tantes sobre a doença. Para marcar o encerramento das ações, 
a coordenação da escola preparou uma exposição com os tra-
balhos confeccionados pelas crianças que pôde ser apreciada 
pelos pais. Na ocasião, eles ainda participaram de uma oficina 
com garrafas pet, na qual aprenderam a confeccionar um pega 
mosquito caseiro.  

“Esperamos ter conseguido sensibilizar a comunidade es-
colar a respeito das causas, modo de transmissão, formas de 
prevenção e sintomas da Dengue. Quanto às crianças, acre-
ditamos que elas levarão os ensinamentos para toda a vida”, 
finaliza a diretora.  


