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A seguir as notícias da semana:

Uniforme e material mais fácil

A partir de amanhã, terça, dia 15, a Prefeitura de SP libera os créditos
para a compra do material e uniforme escolar aos responsáveis legais
pelos estudantes matriculados na Rede Municipal. Neste ano, o acesso
ficou mais fácil e será feito por apenas um aplicativo: o Kit Escolar
DUEPAY, por meio do CPF. As compras podem ser feitas até o dia 31
de outubro. Confira o vídeo tutorial e mais informações no site
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/kit-escolar.

Quebra-cabeca na parede
E olha que legal: os estudantes
que voltaram às aulas na EMEF
Olival
Costa,
no
Jardim
Sapopempa, se depararam com
muitas novidades na escola.
Entre elas, a sala de informática,
que abriga 20 notebooks, e
recebeu uma montagem na
parede
que
simula
um
quebra-cabeça feito em peças de
gesso 3D. O objetivo foi o
remeter o espaço a ideia de
raciocínio
e
atividades
tecnológicas. O investimento foi
feito com verba do PTRF.

Empreste um livro
Você sabia que as bibliotecas dos
CEUs são abertas para toda
comunidade em geral? As unidades
possuem espaços infanto-juvenis,
acesso gratuito à internet e
disponibilizam ao todo mais de 800
mil títulos entre livros, DVDs, CDs e
vídeos. Para o empréstimo das
obras, é necessário fazer um
cadastro, com documento com foto
e comprovante de residência. O
empréstimo tem duração de 14
dias, e pode ser renovado. Para
confirmar
os
horários
de
atendimento, entre em contato com
o seu CEU de preferência.

Fotografia para docentes
A Divisão Infantil da SME oferece
o
curso
“Fotografia
para
professores – Narrativas de
Aprendizagem” para educadores
das unidades diretas e parceiras.
A formação online será oferecida
nos meses de fevereiro, março e
abril, com carga horária de 20
horas. As atividades serão
realizadas na plataforma Google
Sala de Aula. Para participar não é
necessário fazer inscrições, porém
o acesso ao curso se dará
exclusivamente com o e-mail
institucional com o domínio
@edu.sme.prefeitura.sp.gov.br.
educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br

/educaprefsp

