
educacão
boletim da

Edicão 29 - 29/11 a 05/12/2021

A seguir as notícias da semana:

O cônsul-geral da Itália, Filippo La 
Rosa, visitou os CEUs Sapopemba e 
Jaguaré na última semana. Ele esteve 
nas unidades para entregar mais de 
200 álbuns de figurinhas sobre os 
500 anos da morte do artista 
Raffaello Sanzio, conhecido como um 
dos maiores nomes do renascimento 
italiano. Além de conhecer os 
espaços, o cônsul conversou com os 
estudantes e concedeu uma 
entrevista aos alunos da Imprensa 
Jovem. Ele falou sobre a importância 
de Raffaello e de seu legado.

Olha que legal: você sabe o que é 
coco de roda? É uma dança 
tradicional do Nordeste originária da 
cultura negra. No mês de 
novembro, a EMEI Regente Feijó, 
no Cambuci, promoveu a Semana 
do Coco de Roda. Durante as 
ações, os alunos puderam 
aprender um pouco mais sobre 
danças de roda, cultura popular e 
as influências africanas em nossos 
costumes. Depois apresentaram 
suas experiências com o ritmo 
musical em uma mostra virtual 
para a comunidade. As atividades 
foram desenvolvidas em parceria 
com o Grupo Babado de Chita.
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Coco de Roda

Nos dias 4 e 5 de dezembro ocorre 
a Virada Esportiva 2021, que conta 
com diversos eventos gratuitos 
abertos ao público geral. No 
domingo (5), o Programa de Jogos 
de Tabuleiro da SME organiza o 
Festival de Xadrez na Virada, no 
Centro Cultural São Paulo CCSP, na 
Rua Vergueiro nº 1.000, das 13h30 
às 17h30. São 60 vagas distribuídas 
aos primeiros que se inscreverem 
pelo link: 
https://bit.ly/XadreznaVirada2021

inspiracão no pôr-do-sol

Na EMEI Luiz da Câmara Cascudo, no bairro Vale das Virtudes, as 
professoras Lucilene Faria e Rita de Cássia pediram que as crianças 
contemplassem o pôr-do-sol de dentro da escola e depois fizessem 
desenhos a partir da observação e de fotos. A produção que mais se 
destacou foi a da aluna Maria Emanuelle, que conseguiu expressar com 
detalhes a cena. Depois, o desenho da garota foi reproduzido 
coletivamente pelos estudantes no interior da escola e por um 
profissional no muro externo da unidade.

Raffaello em figurinhas

Festival de Xadrez 
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