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Sábado, 26 de Junho de 2021

Educação
DIVERSÃO OS 8.500 ESTUDANTES, DE 6 E 7 ANOS, FORAM BENEFICIADOS COM OS JOGOS QUE SERÃO RENOVADOS A CADA BIMESTRE
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Atividades. Material para turmas dos 1º e 2º anos
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Material. Português e Matemática no kit de jogos
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Reforço. Cerca de 8.500 estudantes beneficiados

São José lança o Recupera Alfabetização com
jogos didáticos para os alunos do fundamental
Escolas da rede municipal recebem jogos didáticos preparados exclusivamente para as turmas dos 1º e 2º anos
do ensino fundamental; material aborda Português e Matemática, com atividades para serem feitas em casa
O Programa Recupera acontece nas 48 escolas municipais de São José dos Campos
e, agora, tem novidade: o
Recupera Alfabetização. Em
junho, as escolas receberam
kits com jogos didáticos preparados exclusivamente para
as turmas dos 1º e 2º anos do
Ensino Fundamental.
O material aborda Português e Matemática, com atividades para casa.
Cerca de 8.500 estudantes,
com idades entre 6 e 7 anos,
são beneficiados com os jogos do Recupera Alfabetização. A cada bimestre os jogos serão renovados.
O Recupera faz parte do
Plano de Gestão 2021/2024 e
conta com 94 novos professores, que foram contratados
para o reforço nas escolas.
Com recuperação intensiva
e paralela, além de plantões
aos sábados e os jogos de
Alfabetização, o novo programa intensifica as ações
pedagógicas para minimizar
os impactos da pandemia na

aprendizagem dos alunos.
Na Emef Elizabete de Paula,
no Jardim Mariana, os alunos
e familiares foram recepcionados com alegria e convidados
a participar da construção de
um muro de palavras e sentimentos sobre a Alfabetização.
“Fundamental, educação é
tudo”, foi assim que o Técnico
em Eletrônica, Alan Feitosa
de Souza, pai do Davi Luiz, 6
anos, participou da atividade.
“Os jogos são uma forma positiva de incentivar as crianças, prender a atenção e fazer
com que gostem de aprender”,
disse Souza.
Na Alfabetização, a rede conta com o 2º professor em sala.

94

Professores
Foram contratados para
o reforço nas escolas
municipais de São José dos
Campos
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Programa. Recupera faz parte do Plano de Gestão 2021/2024 e tem novos professores contratados

S. José moderniza
escolas da rede

Portas Abertas
com novos cursos

Fundhas abre mais
250 novas vagas

OBRAS. A Prefeitura iniciou
em 21 de junho a modernização da Emef Ana Berling Macedo, no Alto da Ponte, região
norte da cidade. Equipes da
Urbam (Urbanizadora Municipal) realizam uma série de
melhorias no local. No dia 22,
as obras começaram na Emef
Rosa Tomita, no Jardim São
José, região leste de São José
dos Campos.

CURSOS. Qualificação é a
palavra de ordem na Fundhas.
A instituição, por meio do
Portas Abertas, iniciou em
maio a oferta de cursos no
período noturno. A iniciativa já
conta com cinco modalidades
diferentes acontecendo nas
dependências da Fundação.
Em junho, iniciaram os cursos
de Padeiro e Operador de Logística, junto com o Senai.

INSCRIÇÃO. A Fundhas amplia
o atendimento e abre inscrições para 250 vagas. As oportunidades estão distribuídas
para crianças e adolescentes.
Para se inscrever é necessário
residir em São José há mais de
dois anos, ter entre 6 e 16 anos
e estar matriculado em escola
regular. As famílias podem
fazer a pré-inscrição pelo site
da Fundhas ou pelo 156.
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Escola. Ana Berling em obras
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Vagas. Crianças da Fundhas

