
Visita ao Egito
Na semana passada, começaram as visitas dos
estudantes da DRE Ipiranga à exposição “Egito Antigo:
Na Cidade do Sol” na sede do Instituto Baccarelli, em
Heliópolis. Ao longo de todo o mês de maio, quase 5
mil alunos de 40 escolas vão visitar o local. A parceira
Inspirar-te ofereceu 45 ônibus e lanche para as
crianças. Na exposição, eles conferem obras como a
múmia dentro do caixão, sarcófagos, artefatos da
época e ainda participam de atividades interativas,
como escavar objetos como verdadeiros arqueólogos. A
exposição será aberta ao público em geral no dia 12 de
maio. 



Bailarinas formadas
Estudantes da EMEF André Rodrigues de Alckmin, na
Brasilândia, concluíram o curso de balé, com duração
de 8 anos, na semana passada. Eles fazem parte do
Projeto Educando Através da Dança, da professora e
bailarina Alessandra Gomes. A formatura foi na própria
EMEF e contou com a exibição de um vídeo gravado
pelo cantor Emicida parabenizando os alunos pela
conquista e trajetória.

Bonecas recicladas
E olha que legal: todas as sextas no CIEJA Perus I, os
estudantes participam da oficina “Vasos Bonecas”
realizada pelos professores Juliana Benedito e Rossini



de Araujo Castro. Os participantes soltam a imaginação
e fazem suas produções com material reciclado, como
retalhos coloridos, garrafas, fios variados e esmalte de
unha. Quando ficam prontos, os vasos são usados na
jardinagem para o plantio de flores e folhagens, além
de decorar o espaço da escola.
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A seguir as notícias da semana: 

https://www.youtube.com/watch?v=e7Q4vBaNYs0


Três imagens com estudantes interagindo com artefatos, sarcófagos em uma sala com
fotografias de pirâmides e ruínas egípcias.  Acima, a notícia: 

Visita ao Egito 
Na semana passada, começaram as visitas dos estudantes da DRE Ipiranga à exposição
“Egito Antigo: Na Cidade do Sol” na sede do Instituto Baccarelli, em Heliópolis. Ao longo de
todo o mês de maio, quase 5 mil alunos de 40 escolas vão visitar o local. A parceira
Inspirar-te ofereceu 45 ônibus e lanche para as crianças. Na exposição, eles conferem obras
como a múmia dentro do caixão, sarcófagos, artefatos da época e ainda participam de
atividades interativas, como escavar objetos como verdadeiros arqueólogos. A exposição
será aberta ao público em geral no dia 12 de maio.  

A próxima notícia acompanha três imagens. Bailarinas com vestido preto estão em cima de
um palco com cortinas pretas, de frente para o palco espectadores sentados em cadeiras
assistindo à apresentação. Acima, o seguinte texto: 

Bailarinas formadas 
Estudantes da EMEF André Rodrigues de Alckmin, na Brasilândia, concluíram o curso de
balé, com duração de 8 anos, na semana passada. Eles fazem parte do Projeto Educando
Através da Dança, da professora e bailarina Alessandra Gomes. A formatura foi na própria
EMEF e contou com a exibição de um vídeo gravado pelo cantor Emicida parabenizando os
alunos pela conquista e trajetória. 

A notícia seguinte traz três de bonecas feitas de garrafões de produto de limpeza. O garrafão
de cabeça para baixo representa um rosto. esmalte vermelho é usado para pintar a boca nas
bonecas e na parte de cima usam retalhos para colocar lenços e fazer os cabelos das
bonecas. Acima, o seguinte texto: 
  
Bonecas recicladas 
E olha que legal: todas as sextas no CIEJA Perus I, os estudantes participam da oficina
“Vasos Bonecas” realizada pelos professores Juliana Benedito e Rossini de Araujo Castro. Os
participantes soltam a imaginação e fazem suas produções com material reciclado, como
retalhos coloridos, garrafas, fios variados e esmalte de unha. Quando ficam prontos, os
vasos são usados na jardinagem para o plantio de flores e folhagens, além de decorar o
espaço da escola. 
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