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Confira as notícias desta semana:

Neste mês de setembro, a EMEI 
Parque Brasil, localizada no Grajaú, 
na zona sul, inaugurou o Bosque Arco 
Íris. O local era um espaço verde que 
pertencia à escola, mas não era 
aproveitado. O nome Arco Íris foi 
dado pelas crianças por meio de uma 
votação. Elas ainda ajudaram na 
revitalização e depois participaram 
da plantação de árvores frutíferas no 
local. Para marcar o início da 
primavera, no dia 24, as crianças 
fizeram um delicioso piquenique. 

As crianças da turma 6H do Infantil 
II, da EMEI Professora Eldy Poli 
Bifone, no Belenzinho, estão 
participando do podcast Eldycast, 
criado pela professora Sandra 
Regina Matos Gonçalves. No 
primeiro episódio elas falaram 
sobre como se sentiam quando 
estavam em casa com suas 
famílias durante o período mais 
crítico da pandemia e como estão 
agora no retorno presencial à 
escola. A gravação ocorreu durante 
as “rodas de conversa das 
emoções”, conduzidas pela 
professora Rosilene Alves Nogueira. 
O programa pode ser encontrado 
no Spotify ou na plataforma 
Anchor. Vale a pena acompanhar!
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Emocões e podcast 

E sábado é dia de xadrez. No 
dia 2 de outubro ocorre o 
Xadrez Master Pro, direcionado 
aos professores da rede 
municipal de ensino. O evento é 
uma ação do Programa Jogos 
de Tabuleiro da SME, que visa 
promover a retomada gradual 
das atividades presenciais. 
Depois de diversos torneios 
remotos, chegou o momento 
da retomada das competições 
presenciais que são tradição na 
rede. Os educadores participantes 
vão receber camiseta e medalha 
comemorativa ao Dia do Professor.

Menos rotatividade

A Prefeitura de São Paulo vai instituir a Gratificação por Local de Trabalho 
(GLT) aos funcionários que trabalham em escolas pouco escolhidas. A 
bonificação pode chegar até R$ 1.500,00 para os profissionais do quadro 
de magistério, e até R$ 500,00 para os servidores do quadro de apoio à 
educação. O objetivo é diminuir a rotatividade nestas escolas, permitindo 
a criação de vínculo dos professores com a comunidade e estudantes. O 
projeto está na Câmara e ainda precisa ser  votado. 

Primavera no bosque

Xadrez no Memorial 
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