
Ciências com microscópio 
A EMEF Fernando de Azevedo, da DRE São Miguel,
acaba de inaugurar uma sala de ciências completinha
com microscópio, esqueleto, painéis de sistema solar,
sistema animal, vegetal, entre outros equipamentos. O
projeto político pedagógico da escola prevê transformar
as salas de acordo com cada componente curricular.
Até o final do ano, outras quatro devem ser criadas
para a alegria dos mais de 760 estudantes da unidade.

A pé para biblioteca
Os alunos do CEI João Toniolo, da DRE Freguesia/
Brasilândia, caminharam até a biblioteca pública Afonso



Schmidt para ouvir a história “O plantador de
sementes” com a arte educadora Camilla Rodrigues. As
crianças de 2 e 3 anos foram protagonistas da história
sobre sentimentos e puderam interagir durante a
contação. Ao final, todos se reuniram para um divertido
piquenique na própria biblioteca.

Construindo brincadeiras
Olha que legal: os alunos do ensino médio de um
colégio particular de São Paulo estão construindo um
repertório conjunto de brincadeiras com as crianças da
EMEI Professor Alceu Maynard de Araújo, no Bom
Retiro. A unidade atende muitos filhos e filhas de
migrantes e refugiados que têm a oportunidade de
mostrar as brincadeiras de seus países e incorporar
com as que aprenderam aqui no Brasil. 
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A seguir as notícias da semana: 

Três imagens, na primeira o microscópio com uma parede com a pintura do sistema solar ao
fundo. Na segunda à esquerda uma réplica de um esqueleto humano. À direita microscópios
dispostos em cima de mesas hexagonais.  Acima, a notícia: 

Ciências com microscópio  

A EMEF Fernando de Azevedo, da DRE São Miguel, acaba de inaugurar uma
sala de ciências completinha com microscópio, esqueleto, painéis de sistema
solar, sistema animal, vegetal, entre outros equipamentos. O plano político
pedagógico da escola prevê transformar as salas de acordo com cada
componente curricular. Até o final do ano, outras quatro devem ser criadas
para a alegria dos mais de 760 estudantes da unidade. 

Três imagens de crianças sentadas na biblioteca com uma mulher vestida de
branco a frente contando histórias. Acima, a notícia: 

A pé para biblioteca 

Os alunos do CEI João Toniolo, da DRE Freguesia/ Brasilândia, caminharam
até a biblioteca pública Afonso Schmidt para ouvir a história “O plantador de
sementes” com a arte educadora Camilla Rodrigues. As crianças de 2 e 3 anos
foram protagonistas da história sobre sentimentos e puderam interagir durante
a contação. Ao final, todos se reuniram para um divertido piquenique na
própria biblioteca. 

Uma imagem de crianças pequenas junto de crianças maiores de mãos dadas
brincando em roda. Acima, a nota: 

Construindo brincadeiras  

Olha que legal: os alunos do ensino médio de um colégio particular de São
Paulo estão construindo um repertório conjunto de brincadeiras com as
crianças da EMEI Professor Alceu Maynard de Araújo, no Bom Retiro. A
unidade atende muitos filhos e filhas de migrantes e refugiados que têm a
oportunidade de mostrar as brincadeiras de seus países e incorporar com as
que aprenderam aqui no Brasil.  
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