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Mogi Mirim, 10 de maio de 2014

INCENTIVO

Emeb do Parque do Estado II adere ao programa do Governo Federal que estimula a prática esportiva nas escolas

“Atleta na Escola” envolve 166 alunos
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Recentemente aderido
pela Emeb “Prof.° Jorge Bertolaso Stella”, o Programa
Atleta na Escola envolveu
nesta semana 166 alunos,
de 12 a 17 anos, do Parque
do Estado II nos jogos de
vôlei e provas de atletismo.
O objetivo do programa do
Governo Federal é incentivar a prática esportiva nas
escolas e identi�icar e orientar jovens talentos.
As provas de atletismo
compreenderam o arre-

messo de peso, salto em
distância, corrida de resistência (3000 metros)
e corrida de velocidade
(100 metros). As atividades esportivas começaram
na última quarta-feira, 7, e
foram realizadas até ontem,
nos períodos da manhã e
tarde. Para a diretora da
escola, Elaine Choquetta
Coura, o evento abrange
todo o contexto escolar, até
mesmo auxilia na formação
dos professores.
Neste ano, o programa
agregou as modalidades

olímpicas: Judô, Voleibol e
Atletismo, e paraolímpicas:
Atletismo Bocha, Futebol de
Cinco (de�iciência visual),
Futebol de Sete (paralisia
cerebral), Goalball, Judô,
Natação, Tênis de Mesa,
Tênis em Cadeira de Rodas
e Voleibol Sentado.
As ações do “Atleta na
Escola” incluem os Jogos
Escolares; competições
compostas de várias etapas
que proporcionarão uma
grande participação de
atletas escolares; e o Centro
de Iniciação Esportiva, um

tipo de acolhimento dos
talentos esportivos.
As próximas etapas de
competição dos Jogos Escolares são a Municipal, organizada pela Secretaria de
Esporte ou Educação, a Estadual/Regional e Nacional.
Cada etapa é classi�icatória
para a posterior e somente
os mais destacados atletas
escolares de cada estado
alcançarão a Etapa Nacional, realizada pelo Comitê
Olímpico Brasileiro (COB) e
Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB).

Produção de maquetes estimula o
estudo de história na “Altair Rosa”
A construção de maquetes tem sido uma das estratégias adotadas pela Emeb
“Prof.ª Altair Rosa Corsi
Costa” para despertar nos
alunos o gosto pela História. No primeiro e segundo
bimestre deste ano, os 6°
e 7° anos desenvolveram
dois projetos sobre a Idade
Média e Egito Antigo.
Segundo a professora
de História, Sulamita Ribas, a produção dessas
representações permite ao
estudante se relacionar de
modo concreto com o conteúdo trabalhado em sala
de aula. “As maquetes são
uma representação, em
escala reduzida, que podemos utilizar como modelo
de estudo. Para a produção
do conhecimento histórico, a prática de produzir
maquetes, principalmente
com os alunos do Ensino
Fundamental, tem apre-

sentado bons resultados”,
destaca a professora.
Os estudantes do 7º
ano, primeiramente, desenvolveram uma pesquisa sobre a estrutura
de um feudo medieval,
reproduzindo-o em escala
reduzida, com o uso de
diversos materiais.
“Eles demonstraram
grande intimidade com
a s s u n to e t a m b é m u m
interesse crescente, visto
que a produção de maquetes traz consigo um caráter
lúdico muito agradável
para o ambiente escolar”,
destaca Sulamita.
Já os 6º anos produziram maquetes a partir de
temas variados sobre o
Egito Antigo, como o trabalho na época, o Rio Nilo
e a irrigação, a cidade de
Tebas, arte egípcia, a religião, a escrita, a engenharia, a figura do faraó como

Alunos reproduziram estruturas de um feudo medieval e das pirâmides

líder político e as técnicas
de mumificação.
Todos os trabalhos foram organizados em uma
exposição para pais e alunos. “O apoio da gestão da
escola também tem sido
fundamental para realização deste tipo de projeto

que, à primeira vista, pode
parecer essencialmente
lúdico e trabalhoso, mas
que é extremamente enriquecedor e produtivo no
que tange ao retorno dos
alunos e à sua aprendizagem”, conclui Sulamita.
(APM)

CONCURSOS

CONAB
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura,
seleciona candidatos para o provimento de 219 vagas
em doze áreas de formação para contratação imediata e
cadastro de reserva (CR) para o cargo de Analista, de nível superior. Os selecionados e contratados poderão ser
lotados em uma das unidades da Conab distribuídas pelo
território nacional. O salário base para o cargo de Analista
é de R$ 5.112,07 e a jornada de trabalho é de até 44 horas
semanais. As vagas oferecidas se destinam a graduados em
áreas como Administração (76), Contabilidade (38), Direito
(16), Economia (22), Engenharia Agrícola (10) Engenharia
Agronômica ou Agronomia (52), Engenharia Civil (01) Engenharia Elétrica (01), Engenharia Mecânica (01), Gestão
do Agronegócio (02), Auditoria (CR) e Comunicação Social
(CR). As inscrições devem ser feitas até as 22h do dia 28 de
maio, pelo endereço www.iades.com.br. A taxa de inscrição
é de R$ 46.
EXÉRCITO
O Exército abriu 500 vagas para o curso de Formação e
Graduação de O�iciais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico da Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx). Os
candidatos devem ser do sexo masculino; ter nível médio
completo, ter altura mínima de 1,60m e entre 17 e 22 anos.
As inscrições podem ser feitas até 23 de junho pelo endereço
eletrônico www.espcex.ensino.eb.br. O candidato deverá
preencher a �icha de inscrição e imprimir o boleto bancário
(Guia de Recolhimento da União) para o pagamento da taxa.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 80, que deve ser paga
até 25 de junho. O processo seletivo terá duas fases. A primeira, em âmbito nacional, abrange o exame intelectual. A
segunda fase destina-se à veri�icação dos requisitos biográ�icos exigidos aos candidatos e à realização da inspeção de
saúde e do exame de aptidão �ísica. As provas de português,
redação, �ísica-química serão aplicadas no dia 30 de agosto.
As provas de matemática, geogra�ia-história e inglês serão
aplicadas no dia 31 do mesmo mês.

POLÍCIA MILITAR
A Polícia Militar de São Paulo abriu concurso público
destinado ao provimento de 2.000 vagas para Soldado de
2ª Classe no Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM). As
chances são para candidatos de nível médio. Os interessados
em participar da concorrência devem possuir entre 18 e 30
anos, habilitação no mínimo nas categorias “B” a “E”, boa
conduta social, altura mínima de 1,65 m, se homem, e 1,60
m, se mulher, entre outros requisitos listados no edital. A
remuneração inicial para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe
é de R$ 2.706,10. As inscrições, no valor de R$ 50, deverão
ser realizadas somente pelo site da Vunesp – www.vunesp.
com.br, no período das 10 horas de 12 de maio às 16 horas
de 6 de junho de 2014.

TERCEIRO SETOR

CAMPANHA SOLIDÁRIA
A Associação Espírita Jesus e Caridade, entidade sem
�ins lucrativos, solicita doações de produtos de limpeza,
leite e outros alimentos para o Lar Espírita Maria de
Nazaré. As doações devem ser entregues à Rua Nelson
Patelli, nº. 79, no Parque da Imprensa. Informações: (19)
3862-1448.

INTEGRAÇÃO – Durante a 5ª edição da “Fatec de portas abertas”, iniciativa que faz parte do programa “A universidade e as pro�issões”, estudantes, familiares e comunidade puderam conhecer a Fatec “Arthur de Azevedo” e visitar os stands das 44 empresas da
região que expuseram seus trabalhos e inovações tecnológicas. A grande atração da feira foi um simulador de corrida personalizado
da empresa Virtual Grand Prix. Outro stand que chamou a atenção foi um autorama controlado via web da Etec “Pedro Ferreira
Alves”. Os stands �icaram abrigados dentro do ginásio e área externa da faculdade. A programação também incluiu palestras e visitas
monitoradas às instalações da faculdade. Segundo o diretor da Fatec, André Giraldi, cerca de dez mil pessoas passaram pelo evento
durante toda a sexta-feira, 9. Alunos do 2° e 3° ano do Ensino Médio de escolas das cidades de Santo Antônio de Posse, Amparo,
Itapira, Holambra, Mogi Guaçu, Conchal e Serra Negra também estiveram na feira. O “Portas Abertas” tem apoio do Centro Paula
Souza, Prefeitura de Mogi Mirim e das Escolas Técnicas (Etecs) “Pedro Ferreira Alves”, “Euro Albino de Souza”, de Mogi Guaçu, “Arnaldo Pereira Cheregatti”, de Aguaí, “João Maria Stevanatto”, de Itapira, e também da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Itapira.

>> ITALIANIDADE – De 8 a 18 de maio, a população poderá
conferir três mostras fotográ�icas – “Uma Itália Paulista”,
“Retratos da Família Italiana em São Paulo” e “A Itália dos
Territórios” – no Centro Cultural “Prof.º Lauro Monteiro de
Carvalho e Silva”. São quase 90 fotos que retratam o cotidiano, locais marcados em São Paulo pela italianidade como
também as famílias formadas através dos descendentes. As
fotogra�ias são resultados de concursos realizados pelo Comitê dos Italianos no Exterior (Comites), nos anos de 2010,
2011 e 2012, e que também foram expostas no Conjunto
Nacional e na Festa de San Vito, na capital paulista. A mostra
abriu o�icialmente na última quarta-feira, 7, a 14ª edição da
tradicional Festa Della Mamma. O horário de visitação é de
segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados e domingos mediante agendamento antecipado pela Secretaria de
Cultura e Turismo. A entrada é gratuita.

>> AULA DE HISTÓRIA – Os alunos do 4° ao 9° ano da
Emeb “Professor Jorge Bertolaso Stella”, no Parque do
Estado II, receberam nesta semana a exposição itinerante “Mogi Mirim e a Revolução de 32”. A mostra, destinada aos alunos do Ensino fundamental, é composta
por três painéis explicativos sobre a Revolução de 32 e
objetos usados durante os confrontos, como balas, granadas e vestuário dos soldados, além de documentos
originais da época. A iniciativa da Secretaria de Cultura
e Turismo teve como objetivo levar uma pequena parte
do acervo do Museu Histórico Pedagógico “Dr. João
Teodoro Xavier” para seis escolas municipais. A exposição passou também pela Emeb “Professor Humberto
Brasi”, “Professora Altair Rosa Corsi Costa”, “Francisco
Piccolomini”, “Prefeito Adib Chaib” e “Cleusa Marilene
Vieira de Mello” e “Professor Jorge Bertolaso Stella”.

DOAÇÕES
O Seminário Nossa Senhora de Fátima da Terceira Ordem Regular de São Francisco aceita doações de prendas
que serão sorteadas na festa de Nossa Senhora de Fátima,
nos dias 10, 11, 17 e 18 de maio. O Seminário �ica à Rua
Retirada da Laguna, nº. 195, no bairro do Mirante.

>> DEVOÇÃO – O Seminário Franciscano recebeu, entre os
dias 8 e 10 de maio, a imagem peregrina de Nossa Senhora
de Fátima, do Santuário de Fátima, em Portugal. O evento
contou com a participação dos alunos da rede municipal que
visitam a santa peregrina nos dias 8 e 9. Participam da visita
estudantes de 3º a 5º ano das Emebs “Profª Regina Maria
Tucci de Campos”, “Prof. Geraldo Alves Pinheiro”, “Prof. Nelson Neves de Souza”, “Profª Altair Rosa Corsi Costa” e “Prof.
Jorge Bertolaso Stella”. A imagem de Nossa Senhora de Fátima chegou de helicopetro na manhã da última quinta-feira,
8, no Seminário Franciscano. Os alunos da EMEB “Regina
Tucci” �izeram uma apresentação da música “A treze de
maio” em homenagem à santa. Na sequência, às 11h, uma
carreata saiu do Seminário e percorreu as principais ruas
da cidade, retornando, às 12h, para a celebração de uma
missa na capela. A coroação da santa peregrina foi realizada
durante a missa das 19h, com participação da catequese da
Paróquia Senhor Bom Jesus do Mirante. Entre os dias 10, 11,
17 e 18 de maio haverá a tradicional quermesse da festa em
louvor à Virgem Maria, com praça de alimentação.

