Mais Mata Atlântica
Uma parceria da ONG Formigas-de-Embaúba com o
Núcleo de Educação Ambiental da SME incentiva o
plantio de árvores nativas da Mata Atlântica e
sensibiliza os estudantes sobre a crise climática. Os
alunos do CEU CEI Campo Limpo estão participando e
já tiveram uma aula sobre a importância do solo e suas
diferenças. Também fizeram pinturas com tintas feitas
de terra. Agora as crianças vão plantar sementes e
mudas dentro da escola e aprender a cuidar do espaço
de forma sustentável.

Relax e confiança
E olha que legal: os mais de 30 bebês do CEI Jardim

Somara, no Grajaú, desfrutaram de um SPA relaxante,
com direito à massagem, escalda pés e máscara facial
feita com soro fisiológico. Tudo isso em uma sala
aromatizada e ambientada com música. Além de muito
relaxamento, a ação permitiu que as professoras
reforçassem os laços e a relação de confiança com as
crianças.

CEI Amigo do Peito
Começam nesta segunda-feira, as inscrições da
campanha CEI Amigo do Peito. A SME reconhece as
unidades que acolhem as mães que amamentam, seja
oferecendo espaços para elas amamentarem ou
recebendo o leite materno congelado para ofertar aos
bebês enquanto estão na escola. Os gestores
interessados em participar da campanha precisam
preencher o formulário até o dia 10 de junho,
disponível
no
site
CEI
Amigo
do
Peito
(https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/cei-amigodo-peito).
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A seguir as notícias da semana:
Três imagens com crianças sentadas no chão pintando em papéis com tintas de terra.

Acima, a notícia:
Mais Mata Atlântica
Uma parceria da ONG Formigas-de-Embaúba com o Núcleo de Educação Ambiental, da SME,
incentiva o plantio de árvores nativas da Mata Atlântica e sensibiliza os estudantes sobre a
crise climática. Os alunos do CEU CEI Campo Limpo estão participando e já tiveram uma
aula sobre a importância do solo e suas diferenças. Também fizeram pinturas com tintas
feitas de terra. Agora as crianças vão plantar sementes e mudas dentro da escola e
aprender a cuidar do espaço de forma sustentável.
A próxima notícia acompanha três imagens de três bebês deitados em colchões recebendo
massagens nos pés, nas costas e nas mãos. Acima, o seguinte texto:
Relax e confiança
E olha que legal: os mais de 30 bebês do CEI Jardim Somara, no Grajaú, desfrutaram de um
SPA relaxante, com direito a massagem, escalda pés e máscara facial feita com soro
fisiológico. Tudo isso em uma sala aromatizada e ambientada com música. Além de muito
relaxamento, a ação permitiu que as professoras reforçassem os laços e a relação de
confiança com as crianças.
A notícia seguinte traz três imagens de mães sentadas, com máscaras no rosto e
amamentando seus bebês. Acima, o seguinte texto:
CEI Amigo do Peito
Começam nesta segunda-feira, as inscrições da campanha CEI Amigo do Peito. A SME
reconhece as unidades que acolhem as mães que amamentam, seja oferecendo espaços
para elas amamentarem ou recebendo o leite materno congelado para ofertar às crianças
enquanto estão na escola. Os gestores interessados em participar da campanha precisam
preencher o formulário até o dia 10 de junho, disponível no site CEI Amigo do Peito
(https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/cei-amigo-do-peito).
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