
Visita ao Museu 

Memorial da Resistência 

de São Paulo 

Os alunos do 8º anos  Perío-
do Manhã  e Tarde farão 
uma visita ao Memorial da 

Resistência de São Paulo. 

Uma instituição dedicada à pre-
servação de referências das me-
mórias da resistência e da repres-
são políticas do Brasil republicano 

(1889 à atualidade). 

Endereço:  

Lgo General Osório, 66 , Bairro: 

Santa Efigênia  

Agenda: 

06/11— (manhã) 

8º ano A e 9º ano A   

13/11— (manhã) 

8º ano—turmas B e C 

13/11—(tarde) 

8º ano—turmas D e E 
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ATIVIDADES  

Interesses especi-

ais: 

 Encerramentos de ativida-

des; 

 Protagonismo dos alunos; 

 Promoção de momentos 

especiais de Leitura Com-

partilhada; 

 Visitar e aprender em 

outros espaços; 

 

 



nado e executado pela Diretoria  de 
Orientação Técnica, por meio do 
Núcleo de Educação Étnico-racial e do 
Núcleo Sala e Espaço de Leitura, co-
mo parte do processo de implementa-
ção das Leis  10. 639/03 e 11.645/08, 
as quais tornam obrigatório o ensino 
da história e cultura afro-brasileira, 

africana e indígena . 

Durante 10 dias do 
mês de novembro,  
os profissionais das 
escolas municipais 
devem dedicar-se à 
leitura do acervo do 

Leituraço.  

A proposta é que sejam realizadas 
ações de leitura concentrada, prefe-
rencialmente nas primeiras aulas do 
período e que  professores de diferen-
tes áreas do conhecimento, funcioná-
rios da secretaria, equipe gestora,  
auxiliares técnicos escolares,  pais 
convidados e toda a comunidade esco-
lar se prepare previamente  e apresen-
te aos alunos pelo menos um texto, 
história,  literatura,  discussão temáti-
ca e  que promovam além do encon-
tro, a reflexão sobre  cultura, etnias, 
costumes e toda a riqueza de conheci-
mento que 
uma ativi-
dade  como 

Com o OBJETIVO de 
promover na Rede Muni-
cipal de ensino um espaço 
para a leitura e difusão de 
produções literárias que 
contribuam para o fortale-
cimento das identidades 
de populações historica-

mente  sub– repre-
sentadas , é que foi 
elaborado o projeto 

“LEITURAÇO”. 

O “Leituraço”, é 
uma ação da Secre-
taria Municipal de 
Educação, coorde-

No dia 30 de novembro, período 
manhã e 02 de dezembro , período 
da tarde acontecerá o Encerramen-
to do Programa  #TamoJunto—

Turmas 2015. (Alunos do 8º ano e 9º ano) 

Durante o ano letivo, as Educadoras   
participantes do Programa receberam 
formação e promoveram atividades dire-
cionadas, discussões entre os alunos, em 
uma linguagem descontraída e acessível, 
abordando diversos assuntos e situações 
de stress que podem levar 
adolescentes a usarem drogas. 
O Programa fortalece diver-
sos fatores de proteção, co-
mo bem estar psicológico e 
bom relacionamento com os 
pais, que tornam os alunos 
menos vulneráveis ao uso de 
drogas e a outros comporta-

mentos negativos. 

O #TamoJunto é um pro-
grama desenvolvido pelo 
Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC) e a Co-

ordenação Geral de Saúde Men-
tal, Álcool e Outras Drogas do 

Ministério da Saúde. 

A Diretoria Regional de Educação 
(DRE) Santo Amaro, em parceria com 
Secretaria Municipal de Educação 
(SME), vem promovendo nas Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental 
(EMEF) da cidade de São Paulo encon-
tros de formação do programa 
#TamoJunto, que orienta sobre a 

prevenção do uso de álcool, tabaco, 

crack e outras drogas. 

 

Durante a realização do Programa 
#Tamojunto as famílias dos alunos 
também participaram de Encontros. 
Como um Curso Apresentação de 
três encontros direcionados aos pais, 
planejados e coordenados pelos pro-
fissionais da saúde e educação do ter-
ritório da escola participante do pro-

grama. 

Parabenizamos as professoras 
envo lv i das  no Progr ama 
#TamoJunto, pois mesmo diante 
do desafio de promover discus-
sões e abordar temas complexos 
e  áridos, pensaram estratégias e 
executaram da melhor maneira as 

atividades propostas. 

Realizando as adaptações  e res-
peitando a  especificidade linguís-

tica dos alunos.   

 

possibilidade de 
troca por livros 
nas livrarias 
parceiras, no 
período de 
01/11/2015 a 

31/12/2015.  

A utilização do 
Voucher  pode-
rá ser utilizado 
durante o EMIL 
(Encontro Mun-

dial da Invenção Literária)  no período 

A Secretaria Municipal de Educação 
inicia o Programa Leia São Paulo que 
visa construir, articular e potencializar 
ações que tenham como objetivos a 
promoção e o incentivo à leitura, 
entendendo –a no seu sentido mais 
amplo, como um processo de com-
preensão abrangente da realidade e 

que se apresenta em várias linguagens. 

 No mês de novembro, os professores 
participarão de uma das primeiras 
ações do Programa Leia São Paulo : o 
Voucher Educador, que oferece a 

de 11/11/2015 a 15/11/2015. na cidade 

de São Paulo. 

Consulte a lista completa de livrarias 

no sites: www.anl.org.br  

www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br  

  SERVIÇO:  EMIL 

LEITURAÇO 

#TamoJunto 

Programa orienta a prevenção do uso de álcool, tabaco, crack e 

outras drogas. 

Programa Leia São Paulo: o Voucher Educador 
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NOVEMBRO 

O encontro faz parte do Plano de 
Ação da Formação Multiplicadora da 
ONG Criança Segura em parceria 
com a SME/DOT. No encontro serão 

apresentados dados 
atuais referentes a 
acidentes com crianças 
de 6 a 14 anos e os 
funcionários poderão 
refletir sobre formas 
de minimizar riscos no 

ambiente escolar. 

O objetivo do encon-
tro é de pensar os 
principais riscos e 

causas de acidentes nesta faixa etária, 
e conscientizar os funcionários de que 
podem ser ver-
dadeiros agentes 
multiplicadores 
de conhecimen-
tos e de atitudes 
preventivas para 
evitarmos aci-

dentes. 

 

                                     

 

ONG Criança Segura que tem como 
principal objetivo alertar pais e cuidado-
res de que as crianças não sabem onde 
está o perigo e a importância da atenção 
e prevenção para que 
acidentes com crianças 

sejam evitados.  

No dia 12 de no-
vembro às 16h 50 
haverá o encontro 
de condutores, 
ATEs e funcionários 
da limpeza da 
Emebs Anne Sulli-

van .  

No dia 11 de novembro, às 14h os 
pais e/ ou responsáveis pelos alu-
nos do Ciclo Alfabetização partici-
parão de um bate-papo na Sala de 
Leitura com a Professora Orientadora 
de Sala de Leitura/ Multiplicadora da 
Formação “Prevenção de Acidentes 
com Crianças” promovido pela ONG 
Criança Segura/ Safe Kids em parceria 

com a SME/DOT—P. 

A CRIANÇA SEGURA é uma organi-
zação não-governamental (ONG) sem 
fins lucrativos, que tem como missão 
promover a prevenção de acidentes 
com crianças e adolescentes até 14 

anos.   

Segundo a ONG Criança Segura—
Acidentes de trânsito, afogamentos, 
sufocações, quedas, queimaduras, 
intoxicações, entre outros podem ser 
evitados com ações educativas, modi-
ficações no meio ambiente, informa-
ção e criação e cumprimento de regu-

lamentações adequadas 

Durante o 2º semestre, a POSL rece-
beu formação sobre a temática e de-
senvolveu atividades com os alunos 
dos Ciclos Alfabetização e Interdisci-
plinar. Para encerrar a etapa do Proje-
to de Multiplicadores a POSL elabo-
rou o Plano de Ação—Encontro com 
Pais e Responsáveis e além de apre-
sentar dados e informações oferecidas 
pela ONG Criança Segura, fará a sen-
sibilização e reflexão coletiva sobre as 
ações possíveis para prevenir aciden-
tes com crianças de 1 a 14 anos em 

casa.  

 

 

 

 

 

V i s i t e  o  s i t e : 

www.criancasegura.org.br 

presa na festa de aniversário do rei do Jardim Sere-
no de Manhãzinha, Muito Calor à Tardinha. No 
entanto, por não se submeter aos caprichos desse 
truculento soberano, é expulsa do jardim. Íris par-
te, então, em uma jornada solitária em busca das 

tão desejadas respostas . 

Serviço:  Dia: 26/11 às 13h30 

MUBE—Museu Brasileiro da Escultura 

Espaço multicultural dedicado à produção escultó-
rica brasileira com área de exposição, teatro e 

bistrô 

Endereço: Av. Europa, 218, São Paulo - SP,  

 

Os alunos do Ciclo Alfabetização e Ciclo Interdis-
ciplinar (1º e 5º anos) assistirão no dia 26 de no-
vembro o  espetáculo "De Íris ao Arco-Íris". 
O ônibus sairá às 13h30 da escola e o espetá-

culo iniciará ás 15h no Teatro MUBE . 

O espetáculo terá duração de 50 minutos e na 
sequência os artistas baterão um papo de até 15 
minutos com o público, respondendo as perguntas 
das crianças, mediados pelos professores da 
EMEBS. O retorno do ônibus acontece até 16h15. 
A peça conta as aventuras de Íris, uma lagarta mui-
to curiosa que sonha em morar em um lugar onde 
possa encontrar as respostas para os seus questio-
namentos. Certo dia, após se transformar em uma 
borboleta de cores exuberantes, aparece de sur-

Encontro com Funcionários 

Condutores do TEG, ATEs e Equipe de Limpeza    

ONG Criança Segura— Prevenção de Acidentes na  Escola 

Encontro com Pais e Responsáveis 

ONG Criança Segura— Prevenção de Acidentes em Casa 

Projeto No Rastro das Sete Cores: Circulação De Íris ao arco-íris 

1 criança morre por 
asfixia a cada semana 

29.000 morrem 
envenenadas a cada 

ano 
135 000 morrem 

afogadas em piscinas, 
rios e até baldes  
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http://www.safekids.org/worldwide/


No dia 30 de novembro os alunos do Ciclo Autoral ( 7º ao 9º anos) período 

manhã apresentarão o TCA na EMEBS Anne Sullivan. 

Durante o ano letivo, os alunos puderam desenvolver atividades de pesquisa, 

discussão, dinâmicas e reflexões voltadas aos gêneros Autobiografia e Textos 

Informativos com mediação dos professores que receberam formação na DRE-

SA ao longo do ano. 

Os alunos do 8º ano realizaram pesquisas e estudos dirigidos  que serão divul-

gadas num site organizado pelo grupo e que será apresentado aos colegas e 

professores da escola no mesmo dia.  

Já os alunos do 9º ano, desenvolveram trabalhos voltados ao estudo de autobio-

grafia com a mediação dos professores de LIBRAS e professores envolvidos no 

TCA. 

Além da apresentação na escola, haverá apresentação no CEU Caminho do 

Mar no dia 03 de dezembro — Encontro de Alunos e Professores da DRESA 

que participaram de todo o processo de TCA  durante o ano letivo. 

do livro para levar para casa e 

ler também com a família. 

   

 

No próximo dia 30 de novembro às 16 
horas, o Grupo de Contação de His-
tórias “êBA” fará uma atividade literária 

na EMEBS Anne Sullivan. 

O lançamento do livro “Pé de Sonhos”.  

A publicação bilíngue (Português e Libras) 
da história “Pé de Sonhos” de autoria 
coletiva das integrantes do Grupo êBA!, 
atende um dos objetivos do grupo que é 
o de promover produções literárias naci-
onais de histórias infantis com acessibili-
dade para crianças Surdas que tenham a 

Libras como sua primeira língua.  

O grupo visitará as 6 Escolas Bilíngues 
para Surdos e as autoras—contadoras 
prometem fazer o lançamento do livro de 

forma divertida e cheia de encantamento. 

Após o espetáculo haverá um distraído 
bate-papo e interação entre as crianças e 

as autoras e sessão de autógrafos. 

A ideia é que além de participar do lança-
mento cada aluno receberá um exemplar 

Atividade Literária: Grupo êBA! lança livro  

                                             “Pé de Sonhos” na Emebs Anne Sullivan 

LANÇAMENTO nas Escolas Municipais de Educação Bilín-
gue para Surdos 

Rua Rodrigues Pais, 512 

Tel: 5181 9456 

 

Email: emefasullivan@prefeitura.sp.gov.br  

 

Compartilhe  atividades, fotos 
e eventos no Facebook Emebs 

Anne Sullivan 

EMEBS ANNE 

SULLIVAN 

 

Mais Educação São Paulo Mais Educação São Paulo ––  Trabalho Colaborativo Autoral (TCA)Trabalho Colaborativo Autoral (TCA)  

  


