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A seguir as notícias da semana:

Outubro é conhecido por ser o mês de 
conscientização sobre a prevenção do 
câncer de mama. Mas esta 
preocupação deve ser levada para o 
ano todo. Pensando nisso, os alunos 
do Grêmio FUTURO JML, da EMEF 
José Maria Lisboa produziram um 
vídeo sobre o tema para ajudar na 
campanha. O conteúdo foi escrito, 
gravado e editado pelos estudantes. 
O vídeo foi encaminhado em grupos 
de troca de mensagens, e usado nas 
redes sociais da escola. Agora o 
grêmio já está realizando ações sobre 
o novembro azul para conscientização 
sobre a prevenção do câncer de 
próstata. Ótima iniciativa!

A AEL Walcyr Carrasco da EMEF 
Professor Antonio D’Avila, na 
Zona Leste, criou o projeto 
“Liberte um Texto”. É uma 
gaiola que reúne textos autorais 
e reproduções escritas pelos 
estudantes e enroladas no 
formato de pergaminho. 
Qualquer pessoa que passar 
por perto pode depositar ou 
libertar um texto. O projeto se 
inspira na música Passarinhos 
do rapper Emicida e tem como 
sentido libertar ideias, e deixar 
o pensamento voar. 
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“Passarinhos”

Na semana passada o projeto 
Brasileirinhos, coordenado 
pela atleta olímpica Daiane 
dos Santos, já implementado 
no CEU Paraisópolis, 
começou a funcionar no CEU 
Aricanduva, na zona leste. A 
ginasta esteve na unidade no 
mês passado (foto ao lado). O 
projeto oferece aulas 
gratuitas de ginástica 
artística para estudantes de 6 
a 17 anos matriculados na 
rede pública de ensino. O 
objetivo é contribuir com a 
formação integral dos alunos.

Fim do rodízio

A partir desta segunda-feira (25), termina o rodízio entre os estudantes 
para o atendimento presencial nas escolas da Rede Municipal. Agora, as 
unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio poderão 
receber 100% dos alunos sem a necessidade de distanciamento. A 
medida foi baseada em decisões das autoridades de saúde. Vale 
lembrar que a frequência nas atividades presenciais ainda é facultativa. 
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