
Urna eletrônica na escola
A eleição do grêmio estudantil na EMEF Armando
Cridey Righetti, da DRE São Miguel, na semana
passada, contou até com urnas eletrônicas cedidas pelo
TRE. Mais de 700 estudantes participaram da votação
organizada pelos alunos que fizeram curso de
mesários. A expectativa é de que todas as escolas da
rede constituam seus grêmios, pois ele é um
importante instrumento de defesa de interesse dos
estudantes. 



Metamorfose pedagógica
E olha que legal: as professoras da EMEI Vicente de
Carvalho, da DRE São Mateus, aproveitaram o
aparecimento de lagartas nos espaços verdes da escola
para criar um viveiro e acompanhar a metamorfose dos
bichos. O processo todo rendeu muita curiosidade entre
as crianças, o que resultou em ensinamentos e leituras.
No dia em que o casulo se abriu, os pequenos soltaram
a borboleta na natureza.

Leitura de milhões



A SME adquiriu 7 milhões de livros literários para os
programas Minha Biblioteca e Acervos para Salas e
Espaços de Leitura. Dois milhões serão distribuídos
para compor a biblioteca pessoal dos estudantes. Entre
os títulos, cerca de 740 mil tratam de temáticas étnico-
raciais dirigidos a diferentes faixas etárias, como os
infantis “Meu Crespo é de Rainha”, de bell hooks, e “E
foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas”, de
Emicida.

Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer 

No cabeçalho: 

Boletim da Educação 

Logo da Secretaria Municipal da Educação 

Edição 49 – 2 a 8 de maio 

https://www.youtube.com/watch?v=NWDAV5EzgqQ&list=PL8AY3IoU_DajyA99YIdIGGnZfM8RGTCZN&index=49


A seguir as notícias da semana: 

Três imagens na primeira, quatro alunos posam para foto na frente de um cartaz que diz "O
TRE vai à escola". Na imagem à esquerda uma aluna ao lado da urna de eleição com o
comprovante de voto. Na imagem à direita um estudantes está na cabine da urna votando.
Acima, a notícia: 

Urna eletrônica na escola 
A eleição do grêmio estudantil na EMEF Armando Cridey Righetti, da DRE São Miguel, na
semana passada, contou até com urnas eletrônicas cedidas pelo TRE. Mais de 700
estudantes participaram da votação organizada pelos alunos que fizeram curso de mesários.
A expectativa é de que todas as escolas da rede constituam seus grêmios, pois ele é um
importante instrumento de defesa de interesse dos estudantes.  

A próxima notícia acompanha três imagens. A principal a professora expõe aos estudantes
um viveiro com uma borboleta feito em uma garrafa pet de água de 5 litros. À esquerda,
dois alunos estão observando o viveiro que está com lagartas. Na foto à direita, imagem
aproximada do viveiro com a borboleta nas mãos da professora. Acima, o seguinte texto: 

Metamorfose pedagógica 
E olha que legal: as professoras da EMEI Vicente de Carvalho, da DRE São Mateus,
aproveitaram o aparecimento de lagartas nos espaços verdes da escola para criar um viveiro
e acompanhar a metamorfose dos bichos. O processo todo rendeu muita curiosidade entre
as crianças, o que resultou em ensinamentos e leituras. No dia em que o casulo se abriu, os
pequenos soltaram a borboleta na natureza. 

A notícia seguinte traz três imagens de livros empilhados em um galpão. Acima, o seguinte
texto: 
  
Leitura de milhões 
A SME adquiriu 7 milhões de livros literários para os programas Minha Biblioteca e Acervos
para Salas e Espaços de Leitura. Dois milhões serão distribuídos para compor a biblioteca
pessoal dos estudantes. Entre os títulos, cerca de 740 mil tratam de temáticas étnico-raciais
dirigidos a diferentes faixas etárias, como os infantis “Meu Crespo é de Rainha”, de bell
hooks, e “E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas”, de Emicida. 
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