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A seguir as notícias da semana:

Os estudantes da EMEF Milton 
Pereira Costa na DRE São Miguel 
desenharam e costuraram looks 
para celebrar o Dia da Consciência 
Negra. Ao final, eles desfilaram 
com as peças criadas. O trabalho 
foi feito para resgatar a 
ancestralidade e empoderar os 
jovens da periferia. As ações foram 
conduzidas pela professora de 
artes Talita Souza de Oliveira, que 
também é formada em moda, em 
parceria com os alunos do curso de 
moda da Faculdade Paulista de 
Artes. 

Olha que legal: as crianças do 
CEI Jardim Klein fizeram fotos 
com os tablets distribuídos pela 
SME que resultaram na 
exposição ‘Ocupando o 
Território’ na Casa de Cultura 
M’boi Mirim. A ideia da ação 
surgiu com a visita da fotógrafa 
Márcia Lima no CEI que 
ofereceu oficinas de fotografia 
para crianças. Os pequenos 
aprenderam sobre conceitos 
como luz e sombra, reflexo e 
perspectiva, fotografaram os 
espaços e objetos com uma 
câmera profissional e até 
fizeram poses para serem 
fotografados.  
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Os alimentos colhidos na horta da 
EMEF Sylvia Martin Pires estão 
sendo aproveitados na merenda 
dos estudantes. São os próprios 
alunos do ciclo de alfabetização 
que cuidam do local e 
recentemente pintaram o muro 
para decorar o espaço. Quando as 
primeiras sementes estavam 
sendo plantadas, a horta foi 
registrada no Boletim da Educação 
número 9.

Assembleia da ONU em Libras

Na última semana, os alunos da EMEBS Helen Keller simularam uma 
assembleia geral da ONU em que eles eram diplomatas 
representando seus países. Como a unidade é uma escola municipal 
de educação bilíngue para surdos, tudo foi feito em Libras. O debate 
girou em torno do ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) 
8, que trata sobre trabalho decente e crescimento econômico.
O evento encerrou um projeto chamado MONUEM, promovido pelo 
ERESP, que é o Escritório de Representação do Ministério das 
Relações Exteriores em São Paulo. 
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