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A seguir as notícias da semana:

A EMEI Dona Ana Rosa de Araújo, na 
Vila Mariana, possui um bicicletário. No 
ano passado, a direção da unidade 
comprou 20 bicicletas com a verba do 
PTRF. Assim as crianças aprendem a 
pedalar e podem se divertir nos 
momentos de brincadeira na quadra 
coberta, onde há uma pista com 
algumas sinalizações. A escola 
também realiza eventos com o 
Instituto Aromeiazero que tem a 
missão de transformar bikes em 
ferramentas que proporcionem uma 
mudança no estilo de vida dos 
moradores dos centros urbanos. 

Olha que legal: uma geladeira 
inutilizada se transformou em uma 
espécie de biblioteca no CMCT São 
Miguel Paulista. É a “Geloteca” que 
reúne uma porção de livros que os 
estudantes podem pegar para ler. E 
diferente de uma biblioteca regular, não 
é preciso fazer um registro para retirada 
dos títulos, nem mesmo há um prazo de 
devolução. Aliás, quem quiser pode até 
ficar com o exemplar. As pessoas 
também podem doar. Neste caso, basta 
colocar as obras dentro da geladeira. O 
projeto é do artista João Belmonte e 
tem como tema “Mais livros, menos 
armas.”
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Livros na geladeira

Reconhecer boas práticas é 
sempre importante. Na última 
semana, a Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania, em 
parceria com a SME, premiou seis 
iniciativas de professores que 
encontraram novas formas de 
engajar os alunos em temas 
relacionados aos direitos humanos 
durante a pandemia. As ações 
reconhecidas foram: Grêmio 
Malala – a educação como 
prioridade; Rádio de BITITA; 
Janelas Abertas; Chega pra cá, a 
live é sua; Cadernos Étnicos; 
Direitos Humanos em 7 Minutos; O 
processo de desfralde ativo em 
casa. Que esses projetos sejam 
inspiração para toda a Rede!

Reconhecimento 

O geógrafo Paulo Magalhães foi um dos vencedores do prêmio 
internacional Global Teacher Award 2021. Ele é professor da Rede e 
desenvolve o projeto “Aula Pública”, em que os estudantes saem para 
conhecer diferentes locais no Centro de São Paulo para aprenderem 
mais sobre sua história, aproximando a escola da comunidade. Paulo 
leciona na EMEF Duque de Caxias, no Glicério, e seu projeto foi 
selecionado entre mais de 200 mil inscrições vindas de 110 países. Ah, 
ele é o único brasileiro entre os premiados.
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