
Ano 10 | Nº 515 | Itapevi, 23 de março de 2018 www.itapevi.sp.gov.br

Prefeito Igor Soares Ebert

DIÁRIO OFICIAL

Foto: Pedro Godoy/ Ex-Libris/ Secom PMI 

GESTÃO DISTRIBUI 29 MIL 
KITS DE MATERIAL ESCOLAR

Itens irão ajudar no aprendizado de estudantes 
da rede municipal
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PREFEITURA DISTRIBUI 29 MIL 
KITS DE MATERIAL ESCOLAR

Itens ajudarão no aprendizado de estudantes da rede municipal
Entre os dias 1 e 13 de março, a Prefeitura 

distribuiu cerca de 28 mil uniformes para os 
alunos da rede municipal de Itapevi, e, nesta 
terça-feira (20), iniciou a entrega dos kits de 
material escolar para os estudantes das 68 
escolas do município, além dos alunos aten-
didos pela APAE (Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais) de Itapevi, totalizando 29 
mil kits.

Os materiais atenderão estudantes do Ensi-
no Infantil e do Ciclo Fundamental I, engloban-
do crianças e adolescentes de três a 15 anos 
de idade do Maternal ao 9º ano. As crianças 
do Berçário, de 0 a 8 meses, e os alunos de EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) também rece-
bem os kits escolares.

Quanto ao kit de material escolar dos Ber-
çários I e II, eles incluem agenda, papel sulfite, 
pasta com aba, cola colorida, estojo de giz de 
cera, estojo de pintura a dedo, massa de mo-
delar e pasta escolar. O Maternal irá receber 
os mesmos itens dos berçários, acrescidos de 
caixa de lápis de cor e canetinha hidrográfica.

Já o Pré I e II receberá, além dos mesmos 
materiais entregues ao maternal, receberá 
apontador, caderno brochura, caderno carto-
grafia, lápis de escrita, borracha, canetinha, 
cola branca e colorida, estojo de pintura a 
dedo, pincel, tesoura escolar e estojo escolar.

As séries do Ensino Fundamental Ciclo I (1º 
ao 5º ano), por sua vez, irão receber os mes-
mos itens dos Pré I e II, mais régua, estojo de 
tempera guache, mochila e garrafa squeeze. 
Nesta fase, os alunos não recebem estojo de 
pintura a dedo e massa de modelar.

Os estudantes do 9º ano e da EJA, por sua 
vez, terão direito ao kit de material escolar 
contendo apontador, caderno brochura, ca-
derno cartografia, caderno universitário, caixa 
de lápis de cor, esquadro 45°, esquadro 60°, 

lápis de escrita, papel sulfite, pasta com 
aba, régua, transferidor de 180°, borracha, 
caneta esferográfica azul, preta e vermelha, 
canetinha hidrográfica, cola branca, com-
passo, estojo de giz de cera, pincel, tesoura 
escolar, cola colorida, estojo e pasta.

De acordo com a Secretaria de Educação 
e Cultura, a licitação dos uniformes e dos 
kits de material escolar garante a entrega 
até 2020. “É importante lembrar que os in-
vestimentos que fazemos para adquirir uni-
formes e kits de material escolar resultam 
em uma grande economia para os pais, que 
praticamente não precisam assumir outras 
despesas neste sentido”, diz um servidor. 

A Prefeitura também distribuiu, junto aos 

uniformes, os kits de leitura com cinco livros 
cada do projeto Novas Leituras. O objetivo é 
incentivar o hábito de ler e estimular o sen-
so crítico e o pensamento independente nos 
jovens do município.

BENEFÍCIO DO UNIFORME
Os uniformes masculinos e femininos 

entregues na primeira quinzena de março 
atenderam estudantes do Ensino Infantil e 
do Ciclo Fundamental I, englobando crianças 
e adolescentes de três a 15 anos de idade do 
Maternal ao 9º ano. As crianças do Berçário, 
de 0 a 8 meses, e os alunos de EJA (Educa-
ção de Jovens e Adultos) receberão apenas 
os kits escolares.

Prefeitura segue entregando kits de materiais escolares
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