
Beleza natural
A EMEI Antônio Carlos Pacheco e Silva, no Jardim
Taboão, tem feito um trabalho muito importante de
valorização da imagem e respeito à diversidade com as
crianças de 4 e 5 anos matriculadas na escola. Uma
das ações foi o “Dia do Cabelo Solto”, inspirada na
leitura do livro “Meu Crespo é de Rainha”, de bell
hooks, que exalta a beleza de penteados diferentes.
Neste dia, meninos e meninas se olharam no espelho
com as madeixas soltas ao natural e foram
fotografados. Em seguida, a professora Angélica
Alessandra Santiago sugeriu uma roda de conversa
sobre a beleza das diferenças. Por fim, as crianças
fizeram seu autorretrato. 



Quadras cobertas
Na semana passada, a Prefeitura entregou a obra de
cobertura e reforma de quadra da EMEI Professor Celso
Ferreira da Silva, na Vila Missionária. No total, 95
unidades terão suas quadras reformadas, com pintura,
iluminação e troca de pisos, ampliando as
possibilidades de práticas esportivas e pedagógicas nas
escolas.

Dia do Brincar
Para finalizar, olha que legal: a EMEF Maria Aparecida
Magnanelli Fernandes, na Cidade Tiradentes, fez o Dia
do Brincar na escola. Cada canto da unidade se
transformou em uma estação com atividades com
pintura facial, jogos como pebolim e ping pong,
bambolê e slack line no pátio. Tudo para reforçar a
importância do brincar, um dos mais importantes
direitos da infância.
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A seguir as notícias da semana: 

Três imagens, na principal crianças posam com as madeixas soltas e sorriem para foto. Nas
duas imagens seguintes duas alunas batem fotos na frente do espelho.  Acima, a notícia: 

Beleza natural 
A EMEI Antônio Carlos Pacheco e Silva, no Jardim Taboão, tem feito um trabalho muito
importante de valorização da imagem e respeito à diversidade com as crianças de 4 e 5 anos
matriculadas na escola. Uma das ações foi o “Dia do Cabelo Solto”, inspirada na leitura do
livro “Meu Crespo é de Rainha”, de bell hooks, que exalta a beleza de  penteados diferentes.
Neste dia, meninos e meninas se olharam no espelho com as madeixas soltas ao natural e
foram fotografados. Em seguida, a professora Angélica Alessandra Santiago sugeriu uma
roda de conversa sobre a beleza das diferenças. Por fim, as crianças fizeram seu
autorretrato.  

Imagem de uma quadra poliesportiva coberta. Acima a notícia: 

Quadras cobertas 
Na semana passada, a Prefeitura entregou a obra de cobertura e reforma de quadra da EMEI
Professor Celso Ferreira da Silva, na Vila Missionária. No total, 95 escolas terão suas quadras

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


reformadas, com pintura, iluminação e troca de pisos, ampliando as possibilidades de
práticas esportivas e pedagógicas nas escolas. 

Três imagens seguem a próxima notícia, na principal estudantes sentados em almofadas
lendo livros. Na segunda à esquerda quatro crianças com pinturas faciais. Na imagem à
direita, crianças na área externa desenham no chão com uma mesa de ping pong ao fundo.
A seguir a notícia: 

Dia do Brincar 
Para finalizar, olha que legal: a EMEF Maria Aparecida Magnanelli Fernandes, na Cidade
Tiradentes, fez o Dia do Brincar na escola. Cada canto da unidade se transformou em uma
estação com atividades com pintura facial, jogos como pebolim e ping pong, bambolê e slack
line no pátio. Tudo para reforçar a importância do brincar, um dos mais importantes direitos
da infância. 
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