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ARTIGO

Eunice Alves Pereira Teixeira, formada em
pedagogia pela FAEST Tangara, pós-graduada em
psicopedagogia. Geni de Fátima Bilinski, formada
em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia
institucional e clínica.

Extinção

Entrega de Moções

Por fim, Junqueira declarou que precisava ser franco
e chegou a cogitar a extinção
do Funrebom em Tangará da
Serra. “Talvez seja a hora de
extinguirmos o Fundo Municipal de Apoio, pois o povo
apoia e o Estado não valoriza”, encerrou.

O deputado Dr. João realizará nesta terça-feira, 10,
às 9h, em Cuiabá, solenidade para a entrega de diversas
moções de aplausos aos servidores públicos que contribuíram para o desenvolvimento
do Estado, assim como a servidores da Polícia Militar.
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Setembro Amarelo – Dia D

Pensar a criança, infância e educação requer muito
esforço e muita reflexão. A compreensão deste conceito
da educação infantil como espaço privilegiado da
aprendizagem infantil onde é possível assimilar o aprender
com o brincar. O maior objetivo da importância do brincar
no contexto da etapa educacional denominada Educação
Infantil, mostrando que o lúdico é considerado como
importante fator no processo ensino e aprendizagem.
Com o passar dos séculos a criança assume papéis
diferentes devido à época e a sociedade que a insere,
sendo hoje a criança um ser totalmente único e singular
no centro da família. É durante a infância que ocorrem
interações entre o mundo e o meio em que a criança vive,
ocorrendo uma aprendizagem significativa. A infância
conhecida como a etapa das brincadeiras, do lúdico,
logo se pensa no brincar, é nessa etapa que a criança
aprende brincando. Ao lembrarmo-nos de criança e
infância, automaticamente lembramo-nos de educação,
ou seja, na educação infantil, outro tópico a ser abordado
neste artigo, sendo que a educação infantil é a primeira
etapa da educação básica. A educação infantil tem como
finalidade o desenvolvimento absoluto das crianças
até cinco anos de idade e é nessa etapa que as crianças
descobrem novos valores, sentimentos, costumes,
ocorrendo também o desenvolvimento da autonomia, da
identidade e a interação com outras pessoas. O brincar
auxilia na aprendizagem fazendo com que as crianças
criem conceitos, ideias, em que se possam construir,
explorar e reinventar os saberes. Refletem sobre sua
realidade e a cultura
em que vivem. Mas
É durante a
algumas crianças e alguns
infância que ocorrem contextos
escolares
infantis
nem
sempre
interações entre o
oportunizam o brincar
mundo e o meio em de forma adequada, pois
alguns fatores impedem
que a criança vive
que isso aconteça, fatores
esses abordados com destaque no É através do lúdico
que o professor obtém informações valiosíssimas sobre
seus alunos além de estimulá-los na criatividade,
autonomia, interação com seus pares, na construção
do raciocínio lógico matemático, nas representações de
mundo e de emoções, ajudando assim na compreensão
e desenvolvimento do universo infantil. O professor
de Educação Infantil é alguém capaz de ajudá-la a se
comunicar, a expressar sentimentos de alegria, tristeza,
angústia, sempre partindo do brincar, pois é através
do brincar que a criança desenvolve habilidades
psicomotoras, sociais, físicas, afetivas e cognitivas.
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D

esde o início deste mês, o Centro de Atenção
Psicossocial (Caps) de Tangará da Serra
está desenvolvendo atividades em relação
ao Setembro Amarelo, para prevenção
do suicídio. E nesta terça-feira, 10, será o 'Dia D' da
campanha, oportunidade em que diversas atividades serão
realizadas no Centro Cultural, no decorrer de todo o dia. A
programação inicia às 7h30 com 'Abraço Grátis', na parte
externa do Centro Cultural, enquanto, dentro do espaço
público, haverão salas com serviços de saúde, assim como
uma sala de acolhida individual de pessoas, que será feito
pelo Centro de Valorização da Vida – CVV. Na programação
serão realizadas também palestras, exibição de filmes e
rodas de conversa sobre suicídio e temas relacionados.
No período da tarde, das 14h às 17h, as ações de saúde
e acolhida seguem, assim como mesas redondas para
discussões de assuntos relacionados e roda de conversa,
encerrando com panfletagem.

Sem chuva

Tangará

Recomendações

Cuiabá e região metropolitana
completaram
quatro meses sem chuvas.
A última chuva registrada
foi no dia 9 de maio deste
ano. E o que já está quente e
seco, pode piorar. A temperatura segue alta, com previsão de alcançar 43ºC na
quinta-feira.

Assim como na capital
do Estado, Tangará da Serra
está sofrendo com as altas
temperaturas. E nesta semana o termômetro segue nas
alturas. Para esta terça a previsão é de máxima na casa
dos 40ºC e quarta, 41ºC,
mas com pancadas de chuva à tarde.

O nível de umidade do
ar baixo é associado com a
massa de ar seco que voltou
a se intensificar no estado. A
orientação é para que a população minimize os esforços físicos, principalmente
nos horários mais quentes
do dia, entre 10h e 14h, e
tome muita água.

BASTIDORESDAPOLÍTICA
Duras críticas

Postagem

Incêndio

O prefeito de Tangará da
Serra, Fábio Martins Junqueira (MDB), utilizou seu
perfil nas redes sociais para
fazer duras críticas ao Governo do Estado e ao alto escalão do Corpo de Bombeiros
do Estado de Mato Grosso. O
motivo das reclamações foi a
retirada de um dos veículos
de combate a incêndio da
frota dos Bombeiros de Tangará da Serra.

“É triste quando um município é parceiro de um
órgão Estadual importante como o Corpo de Bombeiros e cujo povo investe
num Fundo Municipal para
apoiar o órgão e o estado retira o equipamento e viaturas
do Município para levar para
outros municípios, deixando
o órgão desestruturado para
atender a emergências de incêndio”, escreveu.

A postagem foi feita no
último sábado, 7, quando
um incêndio de grandes
proporções atingiu uma
região de mata desde as
proximidades do Balneário Biquinha até as imediações da Chácara do Mituo.
Segundo o gestor, o caminhão que havia em Tangará da Serra foi levado para
atender outra cidade, que
não foi citada.

Prefeitura de Nova Marilândia é multada
A prefeita de Nova Marilândia, Mauriza
Augusta de Oliveira, foi multada em 11
UPFs/MT por descumprimento parcial da
determinação expedida em Julgamento do
Tribunal de Contas de Mato Grosso, para
que encaminhasse documentos referentes a
processos licitatórios, no prazo de 30 dias.
A multa foi determinada Na sessão plenária
da Primeira Câmara de Julgamentos.
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