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Confira as notícias desta semana:

A educação tem um papel             
fundamental na vida dos estudentes 
com deficiência. Na rede municipal 
de SP, são mais de 17 mil alunos 
na Educação Especial em sala de 
aula com os colegas e em       
atividade nas salas de recurso.
No CEU EMEF Água Azul, por     
exemplo, elas desenvolvem suas 
habilidades cognitivas, motoras e 
sociais, sempre com o auxílio dos 
professores e dos demais           
estudantes. A unidade conta, 
ainda, com um parquinho inclusivo 
para que as crianças possam uti-
lizar o espaço com autonomia e se 
sintam incluídas em todos os mo-
mentos. 

A EMEI Guilherme Rudge, no 
Belenzinho, promoveu nesta semana 
um workshop de ballet e hip-hop. As 
crianças escolheram qual dos dois 
estilos gostariam de aprender e 
formaram duas turmas. Os pequenos 
também puderam desenvolver outras 
atividades envolvendo os estilos. Os 
professores parceiros são a Ana Clara 
Monte Fernandes e Vinicius Gonzaga de 
Santana, do Estúdio Oito e Studio Carol 
Marrul. Eles estarão de volta na 
próxima segunda-feira (30) para 
ensinar as crianças da outra turma do 
revezamento.

/educaprefsp

Danca

Nesta semana, comemoramos uma impor-
tante data para a nossa rede. Lembrado no 
dia 25 de agosto, o Dia Nacional da Edu-
cação Infantil reforça o papel fundamental 
desta etapa na construção do processo de 
aprendizagem, desenvolvimento, assim 
como identidade das crianças.
São atendidos pela educação infantil, mais 
de 600 mil bebês e crianças de até 6 anos 
de idade em cerca de 3400 unidades educa-
cionais. Parabéns pelo empenho e trabalho 
dos profissionais que fazem a Educação In-
fantil acontecer na nossa cidade.

Escuta ativa 

Estão abertas as inscrições para o ciclo de seminários de escuta ativa, 
realizado pela SME em parceria com a Escola do Parlamento da Câmara 
e vai discutir os desafios da educação paulistana. Serão 13 encontros 
on-line, um para cada DRE. Os educadores também terão espaço para 
expor suas ideias, para isso terão de manifestar interesse na inscrição 
e serem sorteados. 
Verifique se sua DRE está neste primeiro bloco de debates e fique 
atento: nesta etapa, as inscrições vão até o dia 7 de setembro. Elas 
devem ser realizadas pela página do ciclo de escuta ativa 
(https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/escuta-ativa). Para o 
segundo bloco, o período de inscrições ocorre entre 4 e 12 de outubro.
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