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A seguir as notícias da semana:

Durante os meses de janeiro e 
fevereiro, as escolas fizeram 
manutenções e reformas, com a 
verba do PTRF, para garantir a 
volta às aulas em grande estilo. 
Na EMEF Fernando Azevedo, da 
DRE São Miguel, a equipe gestora 
revitalizou o atelier de artes, o 
Laboratório de Educação Digital, 
as salas de educação física e de 
vídeo, e a horta pedagógica. 
Ainda neste primeiro semestre, a 
previsão é que ocorram 
melhorias e nova decoração nas 
salas de leitura, geografia e 
também no Laboratório de 
Ciências.

Também com verba do PTRF, a 
EMEF Áurea Ribeiro, da DRE 
Ipiranga, criou um laboratório de 
ciências, pintou as salas e 
instalou lousas de vidro. Os 
banheiros foram readequados 
com novas pias e dispensers para 
sabonete e agora, cada andar da 
unidade tem um sanitário 
próprio. As obras foram 
finalizadas na semana passada 
para os mais de 600 alunos 
aproveitarem todos os espaços a 
partir de hoje.
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E olha que legal: as paredes e 
portas das 17 salas de aula da 
EMEF Angélica de Jesus, DRE 
Guaianases, ganharam imagens e 
frases célebres de personalidades 
como Machado de Assis e Cecília 
Meireles. Os nomes dos 
homenageados saíram de uma 
eleição feita no fim do ano 
passado, e foram aprovados pelo 
conselho da escola. As salas ainda 
receberam novas cortinas 
coloridas e pinturas nos armários. 
Tudo feito com a verba do PRTF, e 
a tempo de receber os alunos 
hoje.

Volta às aulas 2022

Nesta segunda-feira (7), mais de 1 milhão de estudantes da Rede 
Municipal de São Paulo voltam às aulas para o início do ano letivo de 
2022. As escolas da capital vão receber os alunos mantendo os 
protocolos sanitários da Covid-19, com ajuda das Mães Guardiãs que 
tiveram seus contratos renovados. Além disso, a Prefeitura lançou um 
programa de recuperação para atender todos os alunos, 
especialmente os que apresentarem maior defasagem.
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