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A seguir as notícias da semana:

Na semana da Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas, a COP 26, os estudantes 
do CEU EMEF Cidade Dutra deram 
sua contribuição ao meio ambiente 
através do plantio de dezenas de 
mudas de árvores. As crianças 
reflorestaram parte do terreno do 
próprio CEU com sementes de 
espécies como Araucária, Palmeira 
Jerivá e Jabuticaba. O projeto existe 
desde 2019 e foi retomado neste ano, 
após a volta presencial das 
atividades.

Olha que legal: a EMEI Guilherme 
Rudge, da DRE Penha, inaugurou 
nesta semana a "Praia do Guilherme". 
O espaço se transformou em um 
local de lazer para os pequenos e, ao 
mesmo tempo, estimula habilidades 
psicomotoras, emocionais e sociais. A 
experiência proporciona, ainda, 
momentos de relaxamento entre as 
crianças que inventam brincadeiras 
com a areia, como se estivessem 
realmente na praia. Que fofura!
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Pé na areia

Durante este mês, a SME promove 
uma série de atividades 
relacionadas ao Novembro Negro 
como forma de combater práticas 
racistas e adotar ações 
antirracistas em toda a Rede 
Municipal. Um exemplo é o 
"Leituraço!", que trabalha obras 
sobre a cultura africana e 
afro-brasileira com os estudantes 
dentro das escolas. O Núcleo de 
Educação para as Relações 
Étnico-Raciais ainda tem promovido 
lives e uma programação especial 
nos CEUs. No portal 
educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br 
você encontra todos os detalhes 
sobre como acompanhar as ações. 

Redes sociais no cinema

Os estudantes da EMEF Henrique Souza Filho – Henfil participaram do 
2º Festival de Cinema, no dia 30 de outubro, que teve como tema “Os 
Dilemas das Redes Sociais”. A proposta foi promover o debate sobre o 
assunto e desafiar os estudantes a produzirem curtas metragens que 
fossem capazes de dialogar com a comunidade escolar. Foram 
produzidos 12 filmes. Os vencedores foram escolhidos por meio de uma 
votação realizada pela internet e por um júri técnico. São dois 
premiados: o filme “Vamos Brincar”, do 1° ano B; e o “Campanha 
Eleitoral Hackeada”, da estudante Ingrid Vital, do 9ºano B. Todas as 
produções podem ser assistidas pelo canal do YouTube – Henfilmes. 
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