Fachada grafitada
Uma das fachadas da EMEI Jardim Lucélia, no Grajaú,
está mais colorida por conta de um painel de 20 metros
quadrados com desenho de tucanos grafitado
recentemente. A inspiração para o tema foram as aulas
sobre a fauna brasileira. Com a verba do PTRF, a
direção fez uma reforma no muro e contratou a equipe
“Osxtrês” para realizar a pintura autoral. Os artistas
apresentaram três versões do desenho, e alunos e
familiares escolheram uma delas por meio de votação.

Cuidando da Escola
Agora as manutenções nas escolas municipais podem
ser feitas de forma mais rápida. Foi lançado na semana
passada, o programa "Cuidando da Escola" que conta
com 600 profissionais, entre eletricistas, encanadores,
pintores,
serralheiros,
carpinteiros,
serventes
disponíveis para agilizar obras e reparos nas unidades.
Ao utilizar a mão de obra desse programa, a escola
ainda economiza verba do PTRF, já que não precisa
arcar com o custo. No mês de junho, serão destinados

R$ 231,6 milhões referentes à segunda parcela do
PTRF.

Pequenos Protagonistas
E olha que legal: o CEI Maria Cursi, em São Mateus,
agora tem um jornal distribuído às famílias para
divulgar, mensalmente, as principais atividades da
unidade.
A
primeira
edição
de
“Pequenos
Protagonistas” produzida pela equipe traz a notícia da
visita dos estudantes à feira do bairro e outras
atividades pedagógicas. A escola atende mais de 100
crianças de 1 a 3 anos.
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A seguir as notícias da semana:
Uma imagem da fachada da escola onde tem um grafite de pássaros. Acima, a notícia:
Fachada grafitada
Uma das fachadas da EMEI Jardim Lucélia, no Grajaú, está mais colorida por conta de um
painel de 20 metros quadrados com desenho de tucanos grafitado recentemente. A
inspiração para o tema foram as aulas sobre a fauna brasileira. Com a verba do PTRF, a
direção fez uma reforma no muro e contratou a equipe “Osxtrês” para realizar a pintura
autoral. Os artistas apresentaram três versões do desenho, e alunos e familiares escolheram
uma delas por meio de votação.
Imagem da fachada de um CEI, com balanços de pneus e um escorregador. Acima, a nota:
Cuidando da Escola
Agora as manutenções nas escolas municipais podem ser feitas de forma mais rápida. Foi
lançado na semana passada, o programa "Cuidando da Escola" que conta com 600
profissionais, entre eletricistas, encanadores, pintores, serralheiros, carpinteiros, serventes
disponíveis para agilizar obras e reparos nas unidades. Ao utilizar a mão de obra desse
programa, a escola ainda economiza verba do PTRF, já que não precisa arcar com o custo.
No mês de junho, serão destinados R$ 231,6 milhões referentes à segunda parcela do PTRF.
Três imagens de crianças na feira, empurrando carrinhos coloridos e escolhendo frutas.
Acima, a notícia:
Pequenos Protagonistas
E olha que legal: o CEI Maria Cursi, em São Mateus, agora tem um jornal distribuído às
famílias para divulgar, mensalmente, as principais atividades da unidade. A primeira edição
de “Pequenos Protagonistas” produzida pela equipe traz a notícia da visita dos estudantes à
feira do bairro e outras atividades pedagógicas. A escola atende mais de 100 crianças de 1 a
3 anos.

ASSINATURA: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

