
Parque gramado
A EMEF Professor Josué de Castro, da DRE Pirituba,
ganhou um parquinho completo com brinquedos de
madeira como escorregador, pontes e chão forrado por
grama sintética. Na festa de inauguração, na semana
passada, teve bexiga e pipoca. A construção do parque
faz parte de uma série de reformas feitas na unidade
com o aval do conselho escolar e verba do PTRF. 

Cozinha afetiva
Os estudantes e professoras do CIEJA Perus I



prepararam pratos tradicionais como cuscuz recheado,
bolo de chocolate, ovos mexidos e chá de erva doce
para compartilhar no café da manhã e resgatar
memórias afetivas. A oficina “Culinária com afeto,
músicas e histórias” também contou com a
apresentação do coral que exaltou a cultura popular e
indígena e foi acompanhado pelos alunos que
confeccionaram seus próprios instrumentos musicais. 

18 anos do CEU Campo
Limpo

No próximo sábado, dia 30, o CEU Campo Limpo
completa 18 anos. Para celebrar a data haverá uma
programação aberta para toda a comunidade, das 9h
às 16h. Entre as atividades estão previstas aula de
hidroginástica, apresentação de balé, mostra de música
e dança e muito mais. 



Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer 

No cabeçalho: 

Boletim da Educação 

Logo da Secretaria Municipal da Educação 

Edição 48 – 25 de abril a 01 de maio 

https://www.youtube.com/watch?v=NuIR4q19Jg8


A seguir as notícias da semana: 

Três imagens do parquinho gramado enfeitado com bexigas. Acima, a notícia: 

Parque gramado 
A EMEF Professor Josué de Castro, da DRE Pirituba, ganhou um parquinho completo com
brinquedos de madeira como escorregador, pontes e chão forrado por grama sintética. Na
festa de inauguração, na semana passada, teve bexiga e pipoca. A construção do parque faz
parte de uma série de reformas feitas na unidade com o aval do conselho escolar e verba do
PTRF.  

A próxima notícia acompanha três imagens. A principal há pessoas em círculo assistindo
uma mulher tocando violão no centro. À esquerda, mulheres tocando violão e instrumento
de percussão. Na foto à direita, duas mulheres cozinhando em uma frigideira. Acima, o
seguinte texto: 

Cozinha afetiva 
Os estudantes e professoras do CIEJA Perus I prepararam pratos tradicionais como cuscuz
recheado, bolo de chocolate, ovos mexidos e chá de erva doce para compartilhar no café da
manhã e resgatar memórias afetivas. A oficina “Culinária com afeto, músicas e histórias”
também contou com a apresentação do coral que exaltou a cultura popular e indígena e foi
acompanhado pelos alunos que confeccionaram seus próprios instrumentos musicais.  

A notícia seguinte traz três imagens. Na primeira crianças brincam com bexigas cheias
d'água. Nas imagens abaixo fotos das dependências do CEU Campo Limpo que mostram
árvores e escadas. Acima, o seguinte texto: 
  
18 anos do CEU Campo Limpo 
No próximo sábado, dia 30, o CEU Campo Limpo completa 18 anos. Para celebrar a data
haverá uma programação aberta para toda a comunidade, das 9h às 16h. Entre as
atividades estão previstas aula de hidroginástica, apresentação de balé, mostra de música e
dança e muito mais.  
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