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A seguir as notícias da semana:

Olha que legal, na semana passada, 
os estudantes da EMEI Patrícia 
Galvão visitaram o recém-inaugurado 
Parque Augusta – Prefeito Bruno 
Covas, no Centro de São Paulo, que 
fica a um quarteirão da escola. As 
famílias acompanharam as crianças 
e, além de conhecerem a história do 
local, ainda lembraram cantigas de 
roda e brincaram juntas como forma 
de reconhecer e aproveitar o espaço.

Na EMEF Amorim Lima, no 
Butantã, estudantes do 6º ao 9º 
ano, realizam a exposição “Poluição 
Luminosa”, que faz um alerta sobre 
seus impactos no meio ambiente e 
na saúde dos seres humanos e 
animais. No pátio da escola é 
possível ver um painel colorido que 
mostra os índices da poluição 
luminosa no mundo. Depois de 
visitar a exposição o visitante 
realiza um quiz para testar os 
conhecimentos aprendidos 
com os estudantes. O trabalho 
interdisciplinar foi conduzido 
pelas professoras Lilian Regina 
da Silva Ianishi e Maria Silvia 
Braga Rios. 
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poluicão luminosa

O CEU Jaguaré está com inscrições 
abertas para meninas e meninos de 
8 a 12 anos que tenham interesse 
em aprender gratuitamente polo 
aquático. São oito turmas com 
aulas nos períodos da manhã e da 
tarde, com dois encontros 
semanais. Não é necessário 
estudar no CEU para participar 
desta iniciativa.  O esporte é 
ensinado na piscina, por meio de 
atividades lúdicas que estimulam o 
bem-estar físico e emocional. A 
ação é desenvolvida em parceria 
com a Associação Master de Polo 
Aquático, dentro do projeto “Bom 
de polo, bom de escola - um sonho 
olímpico.”

Educacão antirracista 

A SME está com um estande montado na "Expo Internacional da 
Consciência Negra", que ocorre no Pavilhão do Anhembi, e faz parte do 
programa "São Paulo Farol Antirracista". No espaço, aberto ao público, 
é possível participar de rodas de conversa, prestigiar apresentações 
dos estudantes das Academias Estudantis de Letras e conhecer mais 
sobre a cultura africana. 
Mas quem quiser participar, precisa correr. O evento termina nesta 
segunda, dia 22, e haverá programação no estande da SME das 11h às 
19h. Para entrar no local é necessário apresentar o comprovante de 
vacinação completo contra a Covid-19. Os que receberam apenas a 
primeira dose e menores de 12 anos deverão apresentar o teste 
negativo.  

Aula no parque

Polo aquático no CEU
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