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A direção do CEMEB Profa. Nádia 
Bernaudo, ao realizar a festa junina 
na escola, evento que aconteceu no 
dia 14 de junho, aproveitou o dia fes-
tivo, que contou com a presença dos 
pais e comunidade local, para desen-
volver uma atividade com os alunos do 
1º ano B. Segundo a escola, a profa. 
Nadir Gomes Veloso envolveu todos – 
pais e alunos - numa brincadeira de-
nominada Caça ao Tesouro, onde os 
participantes “embarcaram” em uma 
viagem rumo ao Castelo Doce. 

A educadora explica que a ativi-
dade foi desenvolvida diante de uma 
trilha numerada, na qual crianças e 
adultos, durante o percurso, tiveram 
a missão de utilizar os órgãos dos 
sentidos para cumprir as tarefas de-
terminadas, já que eles encontraram 
pela frente objetos diversos, caixas 

Atividade desenvolvida em festa junina integra 
pais e alunos do 1º ano B do CEMEB Nádia Bernaudo

UAB estará com inscrições abertas para Curso de 
Especialização em Ensino de Ciências até o próximo dia 26

A UAB/e-TEC Itapevi, até o próximo dia 26 (quinta-feira) estará com inscrições abertas para o Curso de Especialização 
em Ensino de Ciências. Segundo a coordenação do polo, a formação - oferecida na modalidade de ensino a distância - tem 
como objetivo capacitar professores das áreas de ciências que atuam nos níveis de ensino fundamental, médio e superior 
na arte de ensinar. 

O curso, totalmente gratuito, tem duração de 18 meses, carga horária de 360 horas/aula e será iniciado em agosto de 
2014. Os interessados em participar devem ter graduação em curso superior reconhecido pelo MEC e as inscrições podem 
ser feitas por meio do site http://ead.utfpr.edu.br, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 65,00. 

contendo produtos com cheiros bem ca-
racterísticos, entre outros. 

Ao completar a tarefa, os participan-
tes encontraram o tesouro, ou seja, uma 
caixa repleta de balas, pirulitos e doces 
diversos e ainda levaram para casa uma 
trilha para que a brincadeira também pu-
desse ser realizada em família. 

A direção da escola afirma que, por 
meio da atividade, a professora conse-
guiu trabalhar com os alunos sequência 
numérica, estimular os cinco sentidos – 
visão, audição, paladar, tato e olfato – e 
ainda proporcionar interação entre pais 
e filhos, que desempenharam as ações 
juntos.


