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Docente premiado

O professor de geografia Paulo Magalhães foi um dos premiados do
“Educador Nota 10”. O docente ficou conhecido por suas aulas públicas
nas ruas do centro de São Paulo para os alunos do 7° ao 9° ano da
EMEF Duque de Caxias. Na pandemia, idealizou uma nova forma de
apresentar a cidade no ambiente virtual. Através do Google Tour
Creator, as aulas guiaram os estudantes por ruas e vielas do bairro do
Glicério. O professor também apresentou croquis, mapas mentais,
desenhos em perspectiva e maquetes. Partindo dessas aulas, os alunos
criaram quadrinhos digitais.

108 anos de Carolina Maria de Jesus
A escritora Carolina Maria de Jesus
comemoraria 108 anos neste 14 de
março. Ela faleceu em 1977. Seus
livros contam suas experiências de
vida, de catadora de papel no bairro
do Canindé à escritora consagrada. A
Rede Municipal de SP possui 6 escolas
que carregam o nome de Carolina.
No bairro do Canindé, onde ela
morou, a EMEF Infante Dom
Henrique é chamada pelo apelido da
escritora, Espaço de Bitita. Outra
curiosidade é que a filha de Carolina,
a professora Vera Eunice de Jesus
leciona na Emei Maria Aparecida
Coelho Alves Teixeira, na Vila Rubi.
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Yoga para relaxar
Olha que legal: os estudantes do 7°
ao 9° ano da EMEF Professora
Áurea Ribeiro Xavier Lopes, na
Zona Leste, estão fazendo aula de
yoga com a professora Cássia
Rinaldi. Os alunos são atendidos
pelo Programa Mais Educação e
ficam no período integral na escola.
As atividades ajudam as crianças
nos momentos de relaxamento,
concentração
e
consciência
corporal, colaborando com a
aprendizagem em sala de aula.

EJA em Movimento
Neste mês, as alunas de EJA
da EMEF Desembargador
Manoel Carlos de Figueiredo
Ferraz, no Jardim Pedreira,
participam do EJA em
Movimento com temas
ligados ao direito das
mulheres. Toda sexta-feira
elas se reúnem para
atividades interdisciplinares,
como elas, rodas de
conversa com espaço para
relatos e reflexões, exibição
de filmes e apresentação de
sarau. As ações abordam o
universo das mulheres,
envolvendo conquistas e
desafios.
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