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A seguir as notícias da semana:

Mais Quadras Cobertas

A Prefeitura fará a cobertura de 95 quadras poliesportivas
das escolas municipais de São Paulo. O investimento total é
de R$ 79,5 milhões. As obras já foram iniciadas e a previsão
é para que sejam finalizadas ainda no primeiro trimestre.
Serão contempladas escolas das 13 Diretorias Regionais de
Educação. A reforma ainda prevê a captação de água da
chuva para reúso, tornando a escola mais sustentável.

Campeã do Slam
Olha que legal: A estudante Luana
Alves de Oliveira, da EMEF Paulo
Duarte, conquistou o 1º lugar na 7ª
Edição do Slam Interescolar de SP, em
2021. Com essa vitória, ela garantiu
uma
vaga
para
participar
do
Campeonato Nacional que irá ocorrer
no primeiro semestre de 2022. Desde
2019, as professoras Cristiane Cruz e
Letícia Finatti iniciaram o projeto de
slam nas aulas de Sala de Leitura. Os
alunos fazem leitura de poemas, oficina
com poeta, trabalham técnicas de
escrita, entonação de voz, expressão
corporal e facial, regras do slam e muito
mais.

Internet de Qualidade
Até 2023 todas as escolas
municipais da cidade de São Paulo
contarão
com
internet
com
qualidade de padrões internacionais.
Isso porque a Prefeitura firmou
parceria com a Fundação Lemann
para o “Programa de Conectividade
de Escolas”, que prevê a realização
de um diagnóstico da qualidade da
internet recebida por cada unidade
escolar, por meio da instalação do
Medidor Educação Conectada. O
projeto
piloto
já
está
em
funcionamento nas escolas da
Diretoria Regional de Educação de
São Mateus.

ContrataCão Temporária
Na última sexta-feira (14), foi
divulgada a classificação final para
contratação temporária em 2022.
Serão 6,8 mil professores que irão
exercer suas funções em escolas da
Educação Infantil até o Ensino Médio.
A classificação não assegura a
contratação, a qual será feita pelas
respectivas Diretorias Regionais de
Educação. A convocação ocorrerá por
meio de publicação em Diário Oficial,
de acordo com a necessidade de
professores para regência imediata
de aulas e a ordem de classificação.
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