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Confira as notícias desta semana:

A partir do dia 8 de setembro, 
depois do feriado, as creches 
que atendem bebês e crianças 
de 0 a 3 anos, nas redes 
públicas e privadas na capital, 
estão autorizadas a retomar 
o atendimento presencial em 
100%. É claro que todos os 
protocolos sanitários e de se-
gurança seguem sendo adotados. 

O professor do CEU Butantã, 
Adriano Gomes Serrão de Freitas, 
compôs a equipe técnica da 
seleção brasileira de judô nos 
Jogos Paralímpicos em Tóquio. Ele 
acompanhou a delegação formada 
por nove atletas paralímpicos que 
voltou do Japão com três 
medalhas: duas de bronze de Lucia 
Araujo (foto ao lado) e Meg 
Emmerich. Ainda teve o ouro 
inédito para o Brasil conquistado 
por Alana Maldonado.
Adriano dá aulas de artes marciais 
no CEU disse que este foi um 
sonho realizado e o momento de 
maior emoção da sua carreira. 
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Medalhas paralímpicas

Na quinta-feira (2), quando foi 
comemorado o dia do repórter cine-
matográfico, duas crianças da rede se 
transformaram em repórteres mirins. 
Lucas e Isabelly, ambos de 3 anos, re-
alizaram uma matéria jornalística ao 
lado de uma equipe cinematográfica 
profissional no CEI Futuro Brilhante 
IV. O CEI trabalha com dinâmicas que 
incentivam a imaginação e a vontade 
de criar. Em uma delas, as crianças 
receberam máquinas fotográficas para 
narrar sua rotina escolar. A grupo 
gestor esperava receber registros inova-
dores, mas a ação alcançou uma 
equipe de reportagem que foi até o 
CEI realizar uma reportagem para 
celebrar o dia ao lado das crianças.

Enfrentamento à evasão

A SME lançou nesta sexta-feira (3) um grande programa de 
enfrentamento à evasão escolar na rede municipal de São Paulo. O 
objetivo é chegar aos estudantes que abandonaram a escola e 
perderam o vínculo com as unidades no meio da pandemia para que 
voltem às aulas. Para isso, o trabalho já realizado pela equipe do NAAPA 
vai ganhar reforço de outros parceiros, como o Unicef e o Instituto 
Liberta.
Também serão contratadas mães por meio Programa Operação 
Trabalho (POT), para visitar as casas desses alunos oferecendo o 
acolhimento necessário para que eles retomem os estudos. 

Mais criancas nas creches

Repórteres mirins 
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