Brinquedos indígenas
Os estudantes da EMEI Guilherme Rudge, da DRE
Penha, estão aprendendo mais sobre a cultura indígena
reproduzindo instrumentos musicais como maracá,
kabuletê e chocalho com materiais recicláveis. As
crianças também fizeram grafismos pintando os braços
dos colegas e ainda farão uma peça de argila, imitando
o trabalho dos indígenas com a cerâmica.

Viajando pela América Latina
E olha que legal: A boliviana, Maday Dodamin,
estudante de pedagogia, foi até a EMEF EMEF Synésio
Rocha, da DRE Campo Limpo, para contar sobre sua
infância e sua vida na Bolívia. O encontro faz parte do
projeto "Somos América Latina", realizado com os
estudantes do 7° ano, pelo professor de história
Fernando Henrique Marinho Santos Barbosa que quer
promover reflexões sobre colonização, independência e
aspectos culturais dos países que integram a América
Latina.

Família na escola
No mês passado, o CEI Vila Progresso, da DRE São
Miguel, reuniu educadores, crianças e seus pais e
responsáveis para o Dia da Família. O evento contou
com brincadeira com luz e sombras, trilha sensorial,
experiência com plantio, pinturas no azulejo e
apresentação de violino. Os bebês e as crianças ainda
voltaram para casa com os livros do programa “Minha
Biblioteca.”
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A seguir as notícias da semana:
Três imagens com crianças brincando com tintas e grãos. Acima, a notícia:
Brinquedos indígenas
Os estudantes da EMEI Guilherme Rudge, da DRE Penha, estão aprendendo mais sobre a
cultura indígena reproduzindo instrumentos musicais como maracá, kabuletê e chocalho com
materiais recicláveis. As crianças também fizeram grafismos pintando os braços dos colegas
e ainda farão uma peça de argila, imitando o trabalho dos indígenas com a cerâmica.
Três imagens da professora a frente da sala com os alunos sentados a sua frente. Acima, a
notícia:
Viajando pela América Latina
E olha que legal: A boliviana, Maday Dodamin, estudante de pedagogia, foi até a EMEF EMEF
Synésio Rocha, da DRE Campo Limpo, para contar sobre sua infância e sua vida na Bolívia.
O encontro faz parte do projeto "Somos América Latina", realizado com os estudantes do 7°
ano, pelo professor de história Fernando Henrique Marinho Santos Barbosa que quer
promover reflexões sobre colonização, independência e aspectos culturais dos países que
integram a América Latina.

Três imagens, na primeira crianças brincam com tigelas e peneiras. Na segunda as crianças
com pinhas e cestas. Na terceira uma mulher toca violino para duas crianças. Acima a
notícia:
Família na escola
No mês passado, o CEI Vila Progresso, da DRE São Miguel, reuniu educadores, crianças e
seus pais e responsáveis para o Dia da Família. O evento contou com brincadeira com luz e
sombras, trilha sensorial, experiência com plantio, pinturas no azulejo e apresentação de
violino. Os bebês e as crianças ainda voltaram para casa com os livros do programa “Minha
Biblioteca.”

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|*

