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A partir do dia 25 de outubro, o boletim passará a circular às 
segundas-feiras. A seguir as notícias da semana:

Catarina Maria dos Santos Castineiras, 
professora da EMEFM Guiomar Cabral, 
criou um meliponário na unidade. Filha 
de apicultor, Catarina levou para a 
escola uma criação de abelhas sem 
ferrão e cuida delas com os estudantes 
como parte do plano de aulas. Por 
meio das abelhas, os alunos aprendem 
sobre o ecossistema, o equilíbrio, e a 
importância da preservação de cada 
espécie. As turmas se revezam nos 
cuidados como troca de terra, de água 
e com a compostagem. 

Lápis alternativo, jacaré para contagem 
e pop it genérico são algumas das 
atividades realizadas pela professora 
Claudia Cristina de Oliveira Pereira para 
apoiar a aprendizagem dos estudantes 
da Educação Especial na EMEF Enéas de 
Carvalho Aguiar. Há 13 anos ela leciona 
para alunos que possuem algum tipo de 
deficiência física, intelectual, visual, 
múltipla e transtornos do espectro 
autista. Claudia leva para sala de aula 
itens simples de papelaria, de baixo 
custo, como papelão, tesoura e cola e os 
transforma em jogos pedagógicos. 
Inspire-se com as atividades de Claudia 
que podem ser encontradas no perfil do 
Instagram (@adaptacoes.aee). 
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Inclusão com simplicidade

Depois de lecionar 42 anos na 
Rede Municipal, Ana Maria Alves 
Bermejo Sousa, 61, se aposenta 
nesta sexta-feira, Dia do Professor 
e da Professora. Ela encerra sua 
carreira na EMEI Professora 
Rosilda Silvio Souza. Ana Maria 
relembra com emoção momentos 
marcantes de sua trajetória 
docente e fala da felicidade em ver 
ex-alunos formados, alguns se 
tornaram médicos, engenheiros, 
psicólogos. Suas quatro filhas 
também foram alunas da rede e 
uma delas se inspirou na mãe para 
escolher a profissão. Ana Maria 
conta que acredita muito na 
educação, sobretudo na escola 
pública. Feliz Dia dos Professores a 
todos os profissionais da SME!

Novos concursos

A Prefeitura de SP autorizou a abertura de dois novos concursos 
públicos para contratação de professores. No total, por meio de ambos 
os processos, poderão ser contratados mais 3.250 docentes para a 
Rede Municipal de ensino da capital. Serão 1.270 professores para 
atuação na Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. E outros 1.980 
docentes para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Ensino com abelhas

Enfim, aposentada
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