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TAIOBEIRAS

CINCO DIAS DE INTEGRAÇÃO E DE CONFRATERNIZAÇÃO
Estudantes de 12
escolas dão show de
companheirismo e de espírito
desportista, num exemplo de
i n t e g r a ç ã o
e
d e
confraternização. São os
Jogos Estudantis de Taiobeiras
(JET), este ano na sua nona
edição, nas modalidades de
Futebol de Salão, Vôlei,
Handebol, Basquete, Peteca,
Xadrez, Atletismo (corrida de
100m), Tênis e Redação. Em
cinco (5) módulos diferentes:
fraldinha, iniciante, I, II e
especial.
Os jogos estão sendo
disputados, desde a quartafeira, dia 31 de outubro, em
três locais: Ginásio Aldemir
Alves, na Praça de Esportes e
no CEBEC - Centro Educacional
Baliza Corrêa. O encerramento
será neste domingo, com
jogos a partir das 08:00 horas,
final da corrida de 100 metros
as 09:00 horas e finais gerais

Prédio atual

gerais de xadrex, apartir das
14:00 horas segundo tabela
divulgada pela organização.
Para a Divisão Municipal
de Esportes, Lazer e Turismo,
a realização dos JET traduz um
momento de valorização do
esporte local, de integração
entre estudantes e escolas e
de exercício da solidariedade.

Este ano, os Jogos Estudantis
de Taiobeiras reunem 140
equipes, entre os esportes
coletivos e individuais, com a
participação de 828 atletas.
Então, compareça e prestigie o
seu time. Nos Jogos Estudantis
de Taiobeiras todos são
vencedores, pois a festa é das
boas!

Novo pédio será vizinho da Praça 13
de Maio...

ATENÇÃO USUÁRIOS DO “LEITE PELA VIDA”
O Departamento Municipal do Trabalho e Assistência Social informa que o “Programa Leite
Fome Zero, um Leite pela Vida”, terá alteração quanto ao local de distribuição. Com a impossibilidade
do apoio da Pastoral da Criança, o leite pela vida será entregue, às famílias cadastradas, na Casa
Espírita, à Rua Osvaldo Argolo, 121, centro, já a partir deste sábado, dia 3 de novembro.

ATENÇÃO PRODUTOR RURAL
O Departamento Municipal de Agricultura está disponibilizando uma carga de cana para o
pequeno produtor rural que esteja com o gado sem alimentação por causa da seca. A cana deve ser
cortada e apanhada pelo produtor na fazendinha da Prefeitura. Informações e cadastro no
Departamento, que funciona no prédio da Prefeitura, na Praça da Matriz.

PROFESSORES GANHAM HOMENAGEM
trabalha no setor de Educação
pelo município, comemorando
a passagem do Dia do
Professor, em 15 de outubro.
A confraternização foi
realizada no Ginásio
Po l i e s p o r t i vo d o C e n t r o
Educacional Beliza Corrêa.
Para a Diretora do
Departamento Municipal de
Educação, Nilma Dias Costa,
“um momento para
comemorar os avanços no
setor e para reconhecer a
importante participação de
todos neste processo”.
O Departamento
Municipal de Educação e o
prefeito homenagearam, no
último dia 20 de
outubro,

professores e demais
funcionários
envolvidos na
educação em Taiobeiras. Foi
uma festa,
para quem

ESTUDANTES APRENDEM HISTÓRIA AO VIVO

Projeto PSF Planalto

Direção, professores e
funcionários da Escola
Municipal Tiradentes
organizaram uma excursão à
cidade histórica de Grão
Mogol, no Norte de Minas, para
que todos aprendessem, de
perto, um pouco mais da nossa
história.
Foi nos dias 27 e 28 de
outubro e os alunos visitaram
casarões no estilo colonial,
senzala, áreas de mineração, a
igreja Matriz de Santo Antonio
e o sitio arqueológico com
pinturas de 13 mil anos, entre
outras coisas e lugares. A
viagem, que poderia se
chamar “a expedição”, dada
sua natureza e objetivo de
enriquecimento cultural, teve
o apoio da prefeitura.

SAÚDE BUCAL MOSTRA TRABALHO
A saúde bucal é tema de
trabalho preventivo. As alunas
do curso Técnico em Higiene
Dental (THD), que está sendo
realizado em nosso município
através da UNIMONTES, estão
desenvolvendo várias
atividades educativas. São

palestras, teatros e escovação
supervisionada nas escolas,
da cidade e da zona rural, além
de exames de prevenção do
câncer de boca e orientações
para os pacientes atendidos
pelo setor da Odontologia.
Nota 10.

PARCERIA COM A UNIMONTES
NA FORMAÇÃO CONTINUADA

Numa parceria do
Departamento Municipal de
Educação e a UnimontesUniversidade Estadual
Montes Claros - professores
da rede municipal estão
complementando seus
estudos com o “Programa de
Formação Continuada,
Mídias na Educação”.
Abordando o uso
pedagógico das tecnologias
de informação, comunicação
e as principais mídias atuais,
o curso é dividido em três
módulos. O município
disponibilizou laboratório de
informática conectado à
internet para a capacitação
tecnológica. Nesta primeira
etapa, 20 educadores foram
contemplados. A primeira
capacitação ocorreu em
Montes Claros, no último dia
23 de outubro.

