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Confira as notícias desta semana:

A hora do almoço foi diferente 
nesta última semana na EMEI 
Guilherme Rudge! As crianças 
colheram as verduras plantadas 
por elas mesmas em julho, em 
um projeto realizado em 
parceria com os alunos de 
engenharia do Instituto Mauá de 
Tecnologia. Depois de retirarem 
os pés de alface da terra, eles 
aproveitaram a produção na 
própria merenda.
A diretora Solange Cordeiro dos 
Santos lembra que a horta 
colabora com o projeto pedagógico 
de forma interdisciplinar e ainda 
permite que as crianças, com 
idades entre 4 e 5 anos, ampliem o 
cardápio.

No CIEJA Perus, educadores e 
estudantes estão empenhados em 
combater as notícias falsas sobre a 
pandemia de Covid-19 com 
informação. Um coletivo de 
professores se uniu para aplicar a 
comunicação com a comunidade 
escolar pelas redes sociais. Uma 
ação que ganhou destaque foi o 
compartilhamento de fotos de 
estudantes e professores utilizando 
máscara e também mostrando 
suas carteirinhas de vacinação com 
a imunização contra o coronavírus. 
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Informacão contra fake news

O parquinho da EMEI Rosa e 
Carolina Agazzi, na Cachoeirinha, 
tem um balanço que permite a 
entrada de cadeira de rodas. Assim 
as crianças cadeirantes podem 
brincar com as demais que não 
possuem deficiência. As novas 
unidades educacionais de educação 
infantil da rede municipal que estão 
sendo construídas já preveem os 
parquinhos inclusivos para que 
todos possam se divertir com 
segurança, respeito e empatia.  

Harry Potter para todos

Para incentivar a leitura entre os colegas, João Vitor Perez Andretta, de 
11 anos, que estuda no 5º ano da EMEF Presidente Kennedy, da Vila 
Formosa, teve uma ideia simples e eficaz. Ele passou a encaminhar 
áudios por whatsapp contando os capítulos dos livros da saga Harry 
Potter para os amigos. João contava com suas palavras sobre as 
aventuras do menino que vai para uma escola de bruxos. 
A professora Katia Rosti, que leciona na sala de leitura da EMEF onde 
João está matriculado, conta que a ação surpreendeu pela simplicidade, 
mas ao mesmo tempo pela forma como gerou conexão entre as outras 
crianças. 

Do pé ao prato

Brincadeira inclusiva
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