PTRF na escola
As escolas da Rede Municipal promovem uma série de
melhorias e manutenções com a verba do PTRF. São
mudanças nas salas, banheiros, jardins e infraestrutura
para melhorar o ambiente escolar. No perfil do
Instagram da SME você pode acompanhar as
postagens que mostram os antes e depois de muitas
unidades da rede. Na semana passada, a Prefeitura,
também, anunciou o investimento de R$ 92,5 milhões
para intervenções em 236 escolas.

Geladeira de livros
E você sabe o que é uma gelateca? Na EMEFM
Vereador Antonio Sampaio, em Santana, é possível
encontrar
duas!
As
gelatecas
são
geladeiras
transformadas em bibliotecas, onde todos os livros
chegam através de doações ou trocas. Lá é possível
encontrar títulos de temas variados e o acesso é livre
para estudantes e comunidade.

Namastê
Olha que legal: A EMEF Henrique Souza Filho – Henfil
promoveu na semana passada um super aulão de
yoga. Dividida em duas turmas, a prática reuniu ao
todo mais de 300 alunos do ensino fundamental. A
ação foi possível graças às professoras voluntárias, e
ao CEU Alto Alegre e a EMEF do CEU São Mateus que
cederam os colchonetes. Tudo com o objetivo de
ajudar os estudantes na concentração e controle dos
níveis de hormônios do estresse e ansiedade.

Boletim da Educação em vídeo
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A seguir as notícias da semana:
Duas imagens de uma sala de informática, com vários notebooks sobre a mesa e as paredes
com desenhos coloridos ligados ao universo da tecnologia. Acima, a notícia:
PTRF na escola
As escolas da Rede Municipal promovem uma série de melhorias e manutenções com a
verba do PTRF. São mudanças nas salas, banheiros, jardins e infraestrutura para melhorar o
ambiente escolar. No perfil do Instagram da SME você pode acompanhar as postagens que
mostram os antes e depois de muitas unidades da rede. Na semana passada, a Prefeitura,
também, anunciou o investimento de R$ 92,5 milhões para intervenções em 236 escolas.
A próxima notícia acompanha três imagens. Na maior, há uma geladeira fechada com
desenhos de mulheres. Na foto à esquerda, há uma outra geladeira fechada. À direta, há
uma imagem interna da geladeira, que mostra uma prateleira de livros do detalhe Acima, o
seguinte texto:
Geladeira de livros
E você sabe o que é uma gelateca? Na EMEFM Vereador Antonio Sampaio, em Santana, é
possível encontrar duas! As gelatecas são geladeiras transformadas em bibliotecas, onde
todos os livros chegam através de doações ou trocas. Lá é possível encontrar títulos de
temas variados e o acesso é livre para estudantes e comunidade.
A notícia seguinte traz imagens de estudantes meditando dentro de uma quadra, e fazendo
alongamentos com os braços para o alto. Acima, o seguinte texto:
Namastê
Olha que legal: A EMEF Henrique Souza Filho – Henfil promoveu na semana passada um
super aulão de yoga. Dividida em duas turmas, a prática reuniu ao todo mais de 300 alunos
do ensino fundamental. A ação foi possível graças às professoras voluntárias, e ao CEU Alto
Alegre e a EMEF do CEU São Mateus que cederam os colchonetes. Tudo com o objetivo de
ajudar os estudantes na concentração e controle dos níveis de hormônios do estresse e
ansiedade.
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