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Confira as notícias desta semana:

As aulas de música no CEU 
Heliópolis continuam com 
tudo! Em parceria com o   
Instituto Baccarelli, a SME 
oferece as atividades de 
forma gratuita há quase 11 
anos para os estudantes de 
4 a 14 anos matriculados na 
rede municipal. São 440 
vagas para os programas de 
ensino de musicalização    
infantil e canto coral. E ainda 
dá para se inscrever, basta 
que o responsável pelo 
aluno vá até o CEU com seus 
documentos pessoais, da 
criança, declaração de 
matrícula e comprovante de 
endereço atualizado.

Joseane Terto de Souza Uema é uma 
de nossas professoras das classes 
hospitalares. Ela dá aulas na Casa 
Ninho, uma organização que acolhe e 
dá suporte às crianças que estão em 
tratamento contra o câncer. As classes 
hospitalares permitem que as crianças 
deem continuidade aos estudos, 
mesmo durante sua permanência no 
hospital. A professora Joseane teve 
câncer quando tinha 17 anos e diz que 
é muito grata à uma amiga que levou 
seus materiais enquanto estava em 
tratamento. Uma nova motivação foi a 
recente perda da irmã, que também 
era professora, em uma luta contra o 
câncer. Por isso, Joseane acredita 
muito nos benefícios das classes 
hospitalares. 
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Ensino que cura

Se você conhece alguém que quer retomar 
ou concluir o ensino fundamental segue 
uma dica: 176 escolas municipais e 84 en-
tidades parceiras estão com inscrições 
abertas para cursos da Educação de Jovens 
e Adultos, com turmas de 1º ao 9º ano.  
As matrículas podem ser feitas em 
qualquer época do ano e são destinadas 
às pessoas acima de 15 anos que não ti-
veram acesso ou não concluíram esta 
etapa na idade convencional. A lista das 
escolas pode ser encontrada no portal da 
SME. 

‘Se meu robô falasse’

Os estudantes da EMEF Humberto de Campos, da DRE Penha, fizeram 
robôs para o concurso "Se meu robô falasse", realizado pela professora 
Renata Ardiguieri, na disciplina de Educação Digital. A ideia era que 
cada criança ou adolescente criasse o seu próprio robô utilizando 
materiais que encontrassem em suas casas. Depois eles tinham de 
apresentar em um vídeo: nome, funcionalidades, mesmo que fossem 
só imaginárias, e o passo a passo do processo de criação. O resultado 
foi uma série de vídeos fofos e cheios de criatividade!
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