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100 anos depois

A Semana de Arte Moderna de 1922 ocorrida no Theatro Municipal de
São Paulo, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, completou 100 anos e
algumas escolas da Rede Municipal têm trabalhado o tema com rodas
literárias, apresentações teatrais e outras ações. Além disso, a
Academia Estudantil de Letras promove um evento anual inspirado na
Semana de 22 há sete anos (na foto, estudantes visitam a Casa Mário
de Andrade, em São Paulo). Outra curiosidade é que várias unidades
recebem o nome de famosos modernistas como Tarsila do Amaral,
Heitor Villa Lobos, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, entre
outros.

Transicão com afeto
Para dar mais tranquilidade aos
responsáveis pelos estudantes que
começaram o 1º ano do ensino
fundamental na EMEF Armando Cridey
Righetti, na Vila Aimoré, na DRE São
Miguel, a equipe gestora os recebeu na
escola, antes do início do ano letivo,
para uma reunião de acolhimento.
Afinal, a saída da criança da Educação
Infantil para o Ensino Fundamental é
um importante período de transição.
No
encontro,
os
funcionários
apresentaram todos os espaços da
unidade e ainda puderam tirar as
dúvidas dos familiares sobre essa nova
etapa da vida escolar de seus filhos.

Voz às criancas
Olha que legal: no CEU EMEI Jardim
Vila Nova, na Cidade Antônio
Estevão de Carvalho, em Itaquera,
estudantes de 4 e 5 anos batem
direto na porta do coordenador
pedagógico, Gedson Sutero de
Souza,
para
fazer
suas
reivindicações.
Recentemente,
Gedson recebeu dois alunos que
pediram melhorias no parquinho. O
coordenador lembra que as crianças
são incentivadas a desenvolver o
pensamento crítico e argumentar. “É
importante ouvir as crianças, dar
protagonismo e voz a elas. Crianças
são questionadoras, e fazem isso
pela curiosidade”, diz Gedson.

Pilates de graca
O CEU Jaçanã está com
inscrições abertas para o curso
de pilates. A atividade é voltada
para o público adulto, de 18 a 59
anos, e ocorre no período da
manhã, das 9h às 10h, às
segundas,
quartas
e
sextas-feiras. As vagas são
limitadas e os interessados
podem comparecer diretamente
no CEU. Para concluir a inscrição
é necessário levar cópias do RG e
dos comprovantes de residência
e de vacinação.
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