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Confira as notícias desta semana:

Estão abertas as inscrições para o 
prêmio Professor em Destaque 
2021. A iniciativa da SME visa dar 
visibilidade aos trabalhos inovadores 
e criativos dos educadores da rede e 
que geram avanços nas 
aprendizagens dos estudantes. 
Nesta edição de 2021, em especial, 
serão premiadas as experiências 
pedagógicas de ensino híbrido e 
remoto implementadas por conta 
da pandemia da Covid. No total, a 
SME vai distribuir 27 mil reais em 
prêmios. A divulgação dos 
selecionados será no dia 29 de 
outubro. 

Você se lembra da lei municipal 
que garante a distribuição de 
absorventes para as estudantes de 
nossas escolas? A partir da 
chegada dos itens nas unidades, 
muitas iniciaram campanhas de 
conscientização, como a EMEF Des. 
Manoel Carlos de Figueiredo 
Ferraz, da DRE Santo Amaro. Lá, 
duas enfermeiras da UBS do bairro 
esclareceram diversas dúvidas 
sobre o corpo das mulheres 
durante uma live. As alunas ainda 
receberam uma bolsinha com um 
absorvente para que pudessem 
levar para casa, assim como os 
que estão à disposição nos 
banheiros femininos.
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No domingo (19), lembramos o 
centenário do nascimento do 
educador e filósofo Paulo Freire. Com 
um importante legado na Educação, 
ele revolucionou diversas práticas, 
como o método de alfabetização de 
adultos que inclusive leva o seu 
nome. Entre os anos de 1989 e 1991, 
Paulo Freire esteve à frente da 
Secretaria Municipal da Educação. 
Neste período, liderou muitas 
iniciativas, como a implementação 
dos conselhos de escola e a criação 
do Movimento de Alfabetização de 
Jovens e Adultos (MOVA), parceiro da 
SME até hoje.

prorrogacão de concursos

Nesta semana, a Prefeitura enviou um projeto de Lei à Câmara para 
prorrogar o prazo de validade de dois concursos públicos para cargos 
na Educação até o dia 31 de dezembro de 2021. Assim, os candidatos 
que foram aprovados nos processos para professor de educação 
infantil, diretor e supervisor escolares, realizados em 2015, ainda terão 
chance de serem convocados. Outra vantagem é que dessa maneira, os 
quadros de funcionários da SME serão ocupados de forma mais rápida. 
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