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Confira as notícias desta semana:

Maria Brazilina da Silva Oliveira, de 73 
anos, estudante da Educação de Jovens e 
Adultos, no CEU EMEF Manoel Vieira de 
Queiroz Filho, no Jardim Novo Parelheiros, 
esbanjou empatia e amizade ao produzir 
bolsinhas de tecido para que todos os 
colegas guardassem seus tablets. Quando 
a turma recebeu os aparelhos, a professora 
Viviane Sabino Calaça trabalhou a questão 
da importância de conservá-los bem. Foi 
quando dona Maria contou que tinha 
costurado uma bolsinha para proteger o 
eletrônico. Ao ser elogiada pela professora, 
ela se animou e produziu sacolinhas para 
todo mundo da sala. 

As escritoras Clarice Lispector e 
Carolina Maria de Jesus, as 
medalhistas olímpicas Rebeca Andrade 
e Rayssa Leal são algumas das 
mulheres estampadas nas portas da 
EMEF Hipólito José da Costa, na zona 
norte da capital. Com a necessidade 
de revitalizar as portas das 31 salas da 
escola, a equipe gestora teve a ideia 
de divulgar e valorizar mulheres que se 
destacaram em diversos campos da 
história do Brasil. Assim, andando 
pelos corredores é possível se deparar 
com várias personalidades. E mais, os 
professores têm aproveitado a 
oportunidade para fazer com que os 
estudantes pesquisem e conheçam 
mais sobre a vida dessas mulheres.
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Mulheres por todos os lados

A estudante Myrelle Alves, de 18 
anos, da EMEFM Linneu Prestes, 
de Santo Amaro, sempre se 
interessou por temas como 
mudanças climáticas. Na última 
semana, ela teve uma 
oportunidade muito interessante. 
Myrelle foi para Brasília na 
Missão de Jovens para a 
Formação e Engajamento de 
Rede, um programa de 
capacitação ambiental que faz 
parte de um conjunto de ações 
da ONU. Myrelle diz que a 
experiência foi inspiradora e vai 
permitir a criação de atividades 
na escola e na comunidade. 

Geracão de emprego e renda

Você sabia que a SME possui duas unidades do Centro Municipal de 
Capacitação e Treinamento (CMCT)? São locais que oferecem formação 
profissional a jovens e adultos em diversas áreas. Lá, muitas pessoas 
têm suas histórias transformadas por meio de cursos de confeitaria, 
elétrica, costura, entre outros. Uma unidade do CMCT está em São 
Miguel Paulista e outra no Itaim Paulista. No portal e redes sociais da 
SME é possível conferir um vídeo completo sobre o CMCT e os 
depoimentos de alunos que passaram por lá. 

Empatia e amizade

Luta climática
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