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A seguir as notícias da semana:

A partir deste ano, os estudantes 
do ensino médio e da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) da Rede 
Municipal de São Paulo passarão a 
ser contemplados pelo Minha 
Biblioteca. O programa permite 
que cada estudante, desde os 
matriculados nos CEIs, leve para 
casa dois livros literários para 
incentivar a leitura e ajudar a 
compor sua biblioteca pessoal. Os 
títulos, claro, são direcionados 
para a faixa etária de cada ciclo 
de ensino e podem ser escolhidos 
pelos alunos dentro do montante 
disponibilizado à escola.

Ainda há vagas para aprender 
polo aquático no CEU Jaguaré. 
São oito turmas com aulas nos 
períodos da manhã e da tarde, 
com dois encontros semanais. 
Podem participar crianças de 8 a 
12 anos, e não é necessário 
estudar no CEU para se inscrever. 
O esporte é ensinado na piscina, 
com atividades lúdicas que 
estimulam o bem-estar físico e 
emocional. A ação é desenvolvida 
em parceria com a Associação 
Master de Polo Aquático, dentro 
do projeto “Bom de polo, bom de 
escola - um sonho olímpico.”
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Começou a vacinação de crianças 
de 5 a 11 anos contra Covid-19 
em São Paulo. Podem ser 
imunizadas as crianças com ou 
sem comorbidades e deficiências. 
As crianças de 5 anos só podem 
receber o imunizante da Pfizer, 
enquanto as demais poderão ser 
protegidas pela Coronavac. É 
importante ficar atento ao 
calendário, e levar os pequenos 
para receber as duas doses para 
completar o ciclo vacinal.

Idiomas no CELP

Os estudantes da Rede Municipal de São Paulo com interesse em 
aprender idiomas no CELP precisam preencher o formulário disponível 
no portal da SME. O CELP é o Centro de Estudos de Línguas Paulistano 
que vai funcionar em 34 polos da cidade de São Paulo com cursos de 
inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e japonês. No formulário, 
os estudantes podem apontar quais são seus cursos de interesse, 
assim como horários e CEUs preferidos. Com as respostas, a SME vai 
conseguir organizar a formação de turmas e contratar professores.
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