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BRINCANDO COM PIPAS: PRIMEIRA ETAPA DO
PROJETO É ENCERRADA
DURANTE O EVENTO, AS CRIANÇAS RECEBERAM A VISITA DA AUTORA DO LIVRO ?SOFI, A PIPA BAILARINA? E
REALIZARAM APRESENTAÇÕES CULTURAIS
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BRINCANDO COM PIPAS: PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO ? ENCERRADA Durante o evento,
as crian?as receberam a visita da autora do livro ?Sofi, a pipa bailarina? e realizaram apresenta?es
culturais Postado por Assessoria de Comunica??o - quinta-feira, 16 de Julho de 2015 as
13:42:01Fonte: Secretaria Municipal de Educa??o
Na ?ltima sexta-feira (10), os alunos da escola Dalila de Castro Rios encerraram a primeira etapa
do projeto ?Brincando com Pipas?, realizado pela Prefeitura de I?na, por meio da Secretaria de
Educa??o em parceria com a EDP. Durante o evento, as crian?as receberam a visita da escritora
Solange Silveira Garcia, autora do livro do projeto ?Sofi, a pipa bailarina?, e realizaram
apresenta?es culturais sobre o tema.
O projeto, que teve in?cio em abril deste ano em todas as escolas p?blicas do munic?pio, tem o
objetivo de diminuir o n?mero de incidentes na rede el?trica e refor?ar as orienta?es de seguran?a
ao empinar pipas.
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Segundo a professora J?nia Moreira de Freitas, as crian?as aprenderam a se proteger com
atividades em sala de aula. ?Com o projeto desenvolvemos uma sequ?ncia did?tica com atividades
pedag?gicas e art?sticas, e realizamos oficinas de pipas com os pais e as crian?as. Al?m disso,
abordamos sobre a import?ncia de soltar pipa com responsabilidade?, explicou.
A escritora Solange Silveira Garcia conversou com os alunos sobre os riscos de soltar pipas
pr?ximo ? redes de energia, autografou os livros e prestigiou as apresenta?es dos alunos. ?Fiquei
surpresa com o resultado do projeto nas escolas e de como eles entenderam o recado. Fico muito
feliz em saber que o objetivo do projeto foi alcan?ado?, ressaltou Solange.
Clique na imagem e acesse a galeria de fotos
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https://iuna.es.gov.br/video/2015/07/brincando-com-pipas-primeira-etapa-do-projeto-e-encerrada.html
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