
Livros terapêuticos
O CEU Parque Bristol tem usado a leitura para fazer
uma vivência terapêutica uma vez por mês na
biblioterapia. O grupo se reúne para leituras,
apresentações de vídeos e músicas para estimular o
diálogo, as emoções, aliviar angústias e exercitar a
empatia. Na semana passada o tema foi "desejos". O
evento é aberto ao público em geral. Para mais
informações é só entrar em contato com a unidade pelo
telefone 2334-9150. 

Encontro de agentes
Na semana passada, 39 mães agentes de busca ativa
participaram do primeiro encontro presencial para
trocar experiências e desafios na sede da SME. Essas
mulheres têm um importante trabalho de fazer com
que os estudantes que perderam o vínculo com a
escola retomem os estudos. O encontro reuniu
membros do NAAPA e uma equipe da OSC Cidade
Escola Aprendiz. 



Marshmallow
geométrico

E olha que legal: Em uma competição de geometria, os
estudantes do 7º ao 9º ano da EMEF Paulo Duarte
construíram uma torre feita de espaguete com
marshmallow no topo em até 18 minutos. A equipe
vencedora fez a torre mais alta que se sustentou por
mais tempo. A atividade de Tecnologias para
Aprendizagem foi proposta pela professora de
Educação Digital, Regina Nara, e depois de realizar o
desafio, os estudantes pesquisaram sobre torres
turísticas procurando associá-las às formas
geométricas para usar como referência.

Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer 

No cabeçalho: 
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A seguir as notícias da semana: 

https://youtu.be/oa26H8o7dsc


Duas imagens de estudantes sentadas posando para foto dentro da biblioteca. Acima, a
notícia: 

Livros terapêuticos 
O CEU Parque Bristol tem usado a leitura para fazer uma vivência terapêutica uma vez por
mês na biblioterapia. O grupo se reúne para leituras, apresentações de vídeos e músicas
para estimular o diálogo, as emoções, aliviar angústias e exercitar a empatia. Na semana
passada o tema foi "desejos". O evento é aberto ao público em geral. Para mais informações
é só entrar em contato com a unidade pelo telefone 2334-9150.  

A próxima notícia acompanha duas imagens. À esquerda, mulheres sentadas assistindo uma
palestra. Na foto à direita, as participantes fazem uma atividade em pé com barbantes.
Acima, o seguinte texto: 

Encontro de agentes 
Na semana passada, 39 mães agentes de busca ativa participaram do primeiro encontro
presencial para trocar experiências e desafios na sede da SME. Essas mulheres têm um
importante trabalho de fazer com os que estudantes que perderam o vínculo com a escola
retomem os estudos. O encontro reuniu membros do NAAPA e uma equipe da OSC Cidade
Escola Aprendiz.  

A notícia seguinte traz duas imagens, na esquerda há estudantes em volta de uma mesa
realizando atividade com marshmallow. À direita as torres de marshmallow expostas. No
Acima, o seguinte texto: 
  
Marshmallow geométrico 
E olha que legal: Em uma competição de geometria, os estudantes do 7º ao 9º ano da EMEF
Paulo Duarte construíram uma torre feita de espaguete com marshmallow no topo em até
18 minutos. A equipe vencedora fez a torre mais alta que se sustentou por mais tempo. A
atividade de Tecnologias para Aprendizagem foi proposta pela professora de Educação
Digital, Regina Nara, e depois de realizar o desafio, os estudantes pesquisaram sobre torres
turísticas procurando associá-las às formas geométricas para usar como referência. 
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