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Os CEMEBs CDHU Residencial das Flores, Prof. Dimarães 
Antônio Sandei e E.M. Vila São Luiz já concluíram a Pesquisa - 
Ação AENE 2014, realizando a 3ª etapa ( devolutiva) conforme  
o cronograma elaborado com os professores de educação física  
no início do ano letivo, cuja a previsão é que todas as escolas 
participantes do Ensino Fundamental e Educação Especial 
concluam até o final de agosto.

Estas escolas, de forma diferenciada, significativa e escla-
recedora, realizaram uma devolutiva aos pais, cumprindo com 
o protocolo de encaminhamento ao ambulatório médico, os 
alunos classificados como abaixo do peso, obesidade de grau 3 
e alto risco, ação realizada mediante a parceria firmada entre a 
Secretaria de Educação e a Secretaria de Higiene e Saúde. 

A Pesquisa - Ação AENE acontece na rede municipal de 
Itapevi desde 2011, sendo constituída por três etapas: sensi-
bilização, coleta de dados e devolutiva. Tem por objetivo cons-
cientizar alunos e familiares sobre a importância de se adqui-
rir hábitos saudáveis a partir de uma alimentação balanceada 
aliada à prática regular de atividades físicas.

Escolas realizaram devolutiva 
da 3ª etapa da Pesquisa - Ação AENE

Com o intuito de aliar o tema Copa do Mundo aos componentes curriculares e ainda propor-
cionar aos alunos um aprendizado prazeroso e dinâmico, os professores do CEMEB Manuel Ban-
deira trabalharam com suas turmas diferentes atividades que abordaram o evento. 

Segundo a direção da escola, a parte teórica do tema foi 
desenvolvida em sala de aula a partir da realização de pesqui-
sas, leitura, produção de textos e confecção de cartazes. Porém, 
a fim de agitar as turmas e incentivá-las a entrar no clima da Copa, as 
professoras de educação física Kátia Ferraz e Kátia Gomes realizaram a 
Copinha entre classes, onde cada sala representou um país. 

As educadoras contam que os jogos foram realizados em dois dias e toda 
a escola se mobilizou para confeccionar bandeiras dos países representan-
tes, criando ainda gritos de guerra e organizando torcidas. De acordo com a 
coordenação da escola, a atividade gerou uma integração entre os alunos, 
que demonstraram satisfação em participar de todas as etapas do trabalho 
proposto. 
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