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A seguir as notícias da semana:

As aulas de arte do professor Fellipe 
Eloy Teixeira Albuquerque sobre 
Romantismo resultaram em várias 
ações na EMEF Maria Aparecida 
Rodrigues Cintra. Os estudantes 
produziram um mural de graffiti na 
parede cedida pelos moradores das 
casas no fundo da escola. A partir da 
técnica de estêncil, os estudantes 
trouxeram elementos da fauna, flora e 
povos originários do Brasil. Também 
organizaram exposição com quadros, 
apresentação de teatro e lançaram um 
livro de autoria do professor Fellipe, 
com o estudante do 8º ano e rapper 
mirim, Otávio Silva Rossetti Cardoso, o 
Mc Roo7.

No último dia 14, o secretário 
Fernando Padula apresentou ao 
Conselho Municipal de Educação 
um balanço das ações realizadas 
pela SME durante o ano. Entre as 
iniciativas estavam as de 
enfrentamento da pandemia, a 
contratação das mães guardiãs e as 
ações de busca ativa, que 
trouxeram de volta para a escola 
mais de 5 mil crianças 
matriculadas, Padula falou ainda 
sobre, as autorizações para novos 
concursos, convocações e 
nomeações, o ciclo de escuta ativa, 
entre outras estratégias para 
melhorar o atendimento da Rede.
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As aulas na Rede Municipal 
terminaram na semana 
passada. As férias vão até o 
dia 31 de janeiro. O próximo 
ano letivo começa no dia 7 
de fevereiro. Durante o mês 
de janeiro, entre os dias 10 
a 21, a SME ainda promove 
o programa Recreio nas 
Férias com atividades 
gratuitas nas escolas da 
Rede abertas para toda a 
comunidade.

Bem-vindo fundamental

Os estudantes da EMEI Monteiro Lobato participaram, durante os 
últimos dias de aula, de um "Rito de Passagem". A iniciativa da escola 
foi proporcionar aos alunos um momento que pudesse marcar a 
transição deles para uma nova fase, já que em 2022 eles deixam a 
unidade e partem para o Ensino Fundamental em outras escolas. A 
noite teve música, brincadeiras e histórias sobre amor e amizade em 
volta de uma fogueira, com pipoca e marshmallow. 
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