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Olha que legal: na semana 
passada, artistas e 
grafiteiros indicados pelos 
Núcleos de Ação do Cultural 
dos CEUs participaram da 
Portinari Parade, uma ação 
realizada em parceria com o 
MIS (Museu da Imagem e do 
Som). Os artistas fizeram 
releituras de clássicos do 
brasileiro Candido Portinari. 
A ação ainda foi um 
esquenta para a exposição 
Portinari para Todos, já em 
cartaz no MIS Experience. 

A EMEF Benedito Calixto, da 
DRE Itaquera, retomou o 
projeto “Aqui não! Stop 
Bullying”. A iniciativa envolve 
alunos do 1º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental em 
discussões sobre o que eles 
gostam e não gostam no 
ambiente escolar, bate papo 
sobre desconstrução de 
estereótipos e a imagem do 
outro, além de leituras e 
exibição de filmes. Tudo com 
objetivo de prevenir o bullying e 
criar um ambiente de harmonia 
e respeito na escola. 
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A SME oferece vagas de estágio para 
universitários de cursos de licenciatura. 
O valor da bolsa subiu 30% e está em 
R$ 897,50, além de auxílio transporte 
de R$ 193,60. A carga horária é de 4 
horas diárias, totalizando 20 horas 
semanais. Os estudantes vão atuar em 
duas frentes: auxiliando professores 
que atuam nas salas do Ciclo de 
Alfabetização, e os que lecionam em 
turmas em que há crianças com 
deficiências e/ou transtornos do 
espectro autista. A inscrição é feita pelo 
CIEE, no link https://portal.ciee.org.br. 

Marco Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta 
terça-feira (8), a SME promove o Março Mulher, uma série de ações 
que envolvem seus núcleos de educação, cultura, esportes e gestão 
participativa. São palestras, oficinas, espetáculos teatrais e musicais 
que podem ser vistos nos 46 CEUs da capital. O evento propõe uma 
reflexão sobre protagonismo feminino, igualdade de gênero e 
representatividade. Confira a programação completa no portal da 
SME (https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/). 
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