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O CEMEB Jardim Vitápolis, no mês de maio deu início à 
participação no projeto Fonoaudiologia na Escola, ação desen-
volvida pelas fonoaudiólogas da Secretaria de Educação com 
o objetivo de reduzir o hábito do uso da chupeta, mamadeira 
e sucção de dedo, prevenindo assim, alterações de dentição, 
mordida, motricidade oral e dificuldades na fala das crianças. 

Nesta quinta-feira (05), as fonoaudiólogas da rede minis-
traram uma palestra aos pais, a fim de passar informações, 
esclarecer dúvidas e ainda, firmar uma parceria entre escola 
e família, pois o envolvimento dos responsáveis é de suma im-
portância para se alcançar os objetivos propostos pelo projeto.  

Para desenvolver as atividades, os professores receberam 
um material de apoio composto por um livro ilustrado e um 
DVD áudio book, disponibilizados pela Secretaria de Educação. 
Em sala de aula, as crianças participarão de inúmeras ações 
lúdicas com o incentivo de abandonar o uso da chupeta, mama-
deira e sucção de dedo. 

Segundo a Secretaria de Educação, o Projeto Fonoaudiolo-
gia na Escola terá duração de dois meses. Neste período, as fo-
noaudiólogas farão visitas semanais à escola com o objetivo de 

Secretaria de Educação inicia Projeto Fonoaudiologia na
 Escola com a comunidade escolar do CEMEB Jardim Vitápolis

Durante o 2º bimestre, os professores do CEMEB Maestro Gilberto de Pinho de-
senvolveram com os alunos de 1º ao 5º ano, o Projeto Copa do Mundo 2014, propi-
ciando à comunidade escolar o conhecimento, vivência e respeito às semelhanças e 
diferenças entre os povos.

Os educadores contam que, em sala de aula, as crianças participaram de ativi-
dades interdisciplinares como caça-palavras, cruzadinhas, sondagem e pesquisas, 
produção textual, confecção de maquete e painel de amostragem. Além disso, os 
alunos se empenharam em decorar a escola que ganhou tons verdes e amarelos. 

Segundo a direção da escola, o projeto também envolveu os pais e familiares 
dos alunos, que tiveram a oportunidade de apreciar a exposição dos murais, pai-
néis e maquetes produzidos pelas crianças. A escola informa ainda que, em virtu-
de da realização da Copa do Mundo, a festa junina da unidade, que irá acontecer 
no próximo dia 14, terá o evento como tema.

Escolas desenvolvem projetos e atividades 
com temas voltados para a Copa do Mundo

sanar as dúvidas dos professores, e ainda manter um contato 
com as crianças. O encerramento está previsto para acontecer 
no dia 31 de julho, quando os alunos assistirão a uma peça tea-
tral da história trabalhada em sala de aula pelos professores.

O CEMEB Prof. Edevaldo Caramez é outra unidade es-
colar que vem abordando o tema Copa do Mundo com os 
alunos, desenvolvendo assim, inúmeras ações. Neste senti-
do, a escola destaca a visita do francês Jean Claude Michel 
Pasquero, que acompanhado de sua esposa, realizou um 
encontro com os alunos do 4º ano.

Na ocasião, as crianças dialogaram sobre questões re-
ferentes à política do país, geografia local, culinária, siste-
ma de governo, moeda, cultura, educação, entre outros. De 
acordo com a direção da escola, além de conhecimento, o 
encontro proporcionou a interação e troca de experiências 
entre os participantes. 
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