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A Universidade Aberta do Brasil (UAB) prorrogou para o 
dia 20 de junho (sexta-feira) o período de inscrições para o 
curso 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 na área.

Os interessados no curso devem atuar em unidade esco-
lar nas séries/anos do sistema público de Educação Infantil, 
Ensino Fundamental ou Ensino Médio. Também podem se 
inscrever docentes que exercem cargo de Coordenação, Dire-
ção ou em Secretarias de Educação, desde que hajam vagas a 
serem preenchidas no processo seletivo em foco.

No ato da inscrição é necessário levar documento de 
identidade ou protocolo de solicitação, comprovante de en-

UAB prorroga período de inscrições para o curso 
de Produção de Material Didático para Diversidade

Na manhã desta segunda-
feira (16), os alunos dos 5º 
anos do CEMEB Prof. Irany 
Toledo de Moraes deram um 
verdadeiro show de cidada-
nia ao apresentar aos demais 
colegas da escola tudo o que 
aprenderam em participação 
ao  Programa Escola no Legis-
lativo, fruto da parceria entre 
a Secretaria de Educação e a 
Câmara Municipal, que tem 
como objetivo aproximar as 
crianças do cenário político 
do município. 

Alunos compartilham com a comunidade escolar os 
conhecimentos adquiridos no Programa Escola no Legislativo

dereço e currículo devidamente documentado e de acordo 
com o modelo constante no edital. Certificados de conclusão 
de cursos, comprovante de atuação profissional, entre ou-
tros, devem ser entregues juntamente com os documentos 
citados acima.

 A UAB informa ainda que o curso é de Aperfeiçoamento, 
com carga horária de 180 horas, sendo 40 horas presenciais 
e 140 a distância. Os encontros presencias ocorrerão no polo 
de Apoio Presencial.

As inscrições devem ser feitas diretamente no polo da 
UAB, localizado na avenida Pedro Paulino, 74 – Cohab, até 
sexta-feira (20), das 14h às 22h,. Mais informações podem 
ser adquiridas pelo telefone: 4142-7454 ou pelo link https://
www.facebook.com/uab.itapevi

A culminância foi realizada no pátio da escola e, além dos 
alunos, o evento foi prestigiado por pais e familiares como 
também por representantes da Secretaria de Educação e da 
Câmara Municipal, que fizeram uma viagem ao passado po-
lítico da cidade, quando as crianças apresentaram todos os 
prefeitos que já governaram Itapevi, chegando aos dias atu-
ais. 

Na sequência, os alunos discorreram sobre os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, explicando com detalhes 
o papel e função do vereador.  Familiarizados com o vocabu-
lário e termos utilizados nas sessões, as crianças ainda ex-
plicaram o significado das palavras vetar, plenário, legislar, 
regimento interno, tramitação, promulgar, entre outros, de-
monstrando que assimilaram muito bem o conteúdo visto no 
período em que participaram do Programa. 


