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A seguir as notícias da semana:

Os preparativos para o início do ano 
letivo de 2022 já começaram. Na 
semana passada, os gestores das 13 
DREs se reuniram para discutir o 
replanejamento na sede da SME. No 
encontro, foi reforçado que as diretrizes 
do ensino municipal na capital estarão 
baseadas em formação de professores, 
fortalecimento de aprendizagens dos 
estudantes e acompanhamento. 
O secretário, Fernando Padula, 
encerrou o encontro lembrando dos 
desafios agravados pela pandemia. “Vai 
ser um ano desafiador, mas nossos 
estudantes precisam de todos nós.”

Olha que legal: a EMEF Benedito 
Calixto, da DRE Itaquera, 
distribuiu no ano passado às 
estudantes do 5º ano à EJA, kits 
com itens de higiene, como 
absorvente, lenço umedecido, 
desodorante, escova, creme e fio 
dental em uma bolsinha 
personalizada com o nome da 
escola. A compra foi feita com a 
verba do PTRF. A entrega foi 
acompanhada de debates e rodas 
de conversa sobre higiene, 
pobreza menstrual e mitos 
relacionados ao corpo feminino.  
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Você já pensou em fazer aulas 
de natação ou aprender algum 
instrumento? Sabia que em 
nossos 47 Centros Educacionais 
Unificados, os CEUs, você tem a 
oportunidade de praticar 
esportes coletivos e individuais, 
além de ampliar o repertório 
cultural com aulas de dança, 
música, teatro entre muitos 
outros cursos? Há atividades 
para públicos de todas as idades 
e são gratuitas. Procure o mais 
próximo da sua casa e confira as 
atividades disponíveis.

PDE na conta

A Prefeitura de São Paulo antecipou para esta segunda-feira (31), o 
pagamento de mais de R$ 350 milhões referentes ao Prêmio de 
Desempenho Educacional (PDE) de 2021, destinados aos 76.516 
servidores da Secretaria Municipal de Educação. Geralmente o bônus é 
pago no mês de abril, mas neste ano foi antecipado e será feito em 
parcela única. O valor médio do PDE 2021 é de R$ 4.582,11.  O bônus é 
calculado a partir de dois indicadores: desempenho da escola em que o 
servidor atua, mais a sua assiduidade.
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