
Alunos da Educação Infantil 
desenvolvem atividades com 

base na Copa do Mundo
Com o intuito de aplicar em sala de aula temas atuais, e assim, 

desenvolver alguns conhecimentos e competências curriculares, a 
profa. Andréia Cristina Bertachini, do CEMEB Carlos Alberto Ferreira 
Braga trabalhou com a turma do Pré II A ações que tiveram como 
tema principal a Copa do Mundo.

Ela revela que, para dar mais dinamismo a aula, propôs às crian-
ças uma atividade que foi realizada em frente à escola, onde eles 
confeccionaram e pintaram uma linda bandeira do Brasil. Por meio 
da atividade, os alunos aprenderam de forma lúdica e prazerosa o 
significado das cores que compõem a bandeira e se familiarizaram 
com as figuras geométricas.

Numa roda de conversa, as crianças também tiveram a oportuni-
dade de conhecer um pouco mais da história das Copas do Mundo, 
entendendo ainda o significado e a importância do evento, principal-
mente por realizar-se em nosso país neste ano.

“Trabalhar de forma interdisciplinar o tema Copa do Mundo pro-
porcionou aos alunos uma aproximação com outras etnias e culturas, 
fazendo com que elas entendam que vivemos num mundo repleto de 
diversidade e que a base para a boa convivência é saber respeitar uns 
aos outros”, finaliza a professora.
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Turmas de 4º e 5º anos apresentam atividades de 
encerramento do Programa Escola no Legislativo

Os alunos de 4º e 5º anos do CEMEB Orlando Villas Bôas apre-
sentaram na manhã desta quarta-feira (18) atividades relacionadas 
ao fechamento do Programa Escola no Legislativo. Nesta culminân-
cia estiveram presentes os pais e familiares dos alunos, além de re-
presentantes da Secretaria de Educação e da Câmara Municipal.

Por meio de paródias e jogral, os alunos evidenciaram todo o 
conhecimento adquirido durante a participação no Programa. De 
forma criativa e descontraída, eles apontaram alguns problemas 
presentes na comunidade, sugerindo ainda possíveis soluções ao 

Poder Legislativo. A fim de estreitar e ampliar 
a comunicação entre a escola e a Câmara, as 
crianças também escreveram cartas direciona-
das a todos os vereadores da cidade.

Ao final das apresentações, todos os alunos 
envolvidos no Programa Escola no Legislativo 
receberam um certificado nominal, validando a 
sua participação.


