
Natureza Plástica 
Os estudantes do CEU Campo Limpo/ EMEF Hermes
Ferreira de Souza estão participando do projeto
Natureza Plástica, do artista Eduardo Srur, que prevê
transformar sacolas plásticas em obras de arte. Na
primeira fase, os professores fizeram uma oficina para
aprender a técnica. Agora vão orientar os alunos na
produção de releituras clássicas como Monalisa, O Grito
e Abaporu. O curioso é que a única matéria-prima do
trabalho são sacolas plásticas de cores e texturas
diferentes e nada mais. Depois as obras produzidas vão
compor uma exposição no CEU. 

Indígenas socorristas



E olha que legal: Os socorristas do SAMU ensinaram os
indígenas e educadores do CECI Tenondé Porã como
prestar os primeiros socorros para vítimas de acidentes
domésticos e picadas de bichos peçonhentos. Durante
o curso, os participantes aprenderam a fazer
massagem cardíaca, manobras de desengasgamento,
utilizar o desfibrilador, conter hemorragia, imobilizar
fraturas e transportar macas. Agora com os
conhecimentos, eles podem ajudar a salvar vidas na
aldeia. 

Vídeo produzido pelo socorrista Elias

Prepare seu robô
Estão abertas as inscrições para a JAM Virtual, a
maratona de desafios para a produção de protótipos de
robôs. Nela, os estudantes trabalham sozinhos ou em
grupo para cumprir os desafios, sob orientação dos
professores. Esta é a primeira vez que o desafio pode
ser realizado também pelos professores. Os projetos
devem ser enviados até 10 de junho. 

https://www.youtube.com/watch?v=2TdwWInXP2Q
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A seguir as notícias da semana: 

Três imagens com com quadros feitos com sacola plástica.  Acima, a notícia: 

Natureza Plástica  
Os estudantes do CEU Campo Limpo e da EMEF Hermes Ferreira de Souza estão participando
do projeto Natureza Plástica, do artista Eduardo Srur, que prevê transformar sacolas
plásticas em obras de arte. Na primeira fase, os professores fizeram uma oficina para
aprender a técnica. Agora vão orientar os alunos na produção de releituras clássicas como
Monalisa, O Grito e Abaporu. O curioso é que a única matéria-prima do trabalho são sacolas
plásticas de cores e texturas diferentes e nada mais. Depois as obras produzidas vão compor
uma exposição no CEU.  

A próxima notícia acompanha três imagens primeira indígenas e socorristas posam para uma
foto aéra. Na seguinte pessoas carregam uma pessoa na maca. E a direita um boneco está
no chão enquanto um homem realiza um exercício de massagem cardíaca orientado pelo
socorrista a sua frente. Acima, o seguinte texto: 

Indígenas socorristas 
E olha que legal: Os socorristas do SAMU ensinaram os indígenas e educadores do CECI
Tenondé Porã como prestar os primeiros socorros para vítimas de acidentes domésticos e
picadas de bichos peçonhentos. Durante o curso, os participantes aprenderam a fazer
massagem cardíaca, manobras de desengasgamento, utilizar o desfibrilador, conter
hemorragia, imobilizar fraturas e transportar macas. Agora com os conhecimentos, eles
podem ajudar a salvar vidas na aldeia.  

Três imagens com indígenas e educadores nas atividades de socorrista. Acima, o seguinte
texto: 

https://youtu.be/JQNkUhCHyYQ


  
Prepare seu robô 
Estão abertas as inscrições para a JAM Virtual, a maratona de desafios para a produção de
protótipos de robôs. Nela, os estudantes trabalham sozinhos ou em grupo para cumprir os
desafios, sob orientação dos professores. Esta é a primeira vez que o desafio pode ser
realizado também pelos professores. Os projetos devem ser enviados até 10 de junho.  
A notícia seguinte traz três imagens de mães sentadas, com máscaras no rosto e
amamentando seus bebês. 

Imagem com quatro alunos expondo um robô feito por eles. Acima, o seguinte texto: 

ASSINATURA: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
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