
Volta às aulas
Nesta segunda-feira (25), os mais de 1 milhão de
estudantes da Rede Municipal de Ensino retornaram às
escolas após duas semanas de recesso e muita
brincadeira no Recreio nas Férias, que promoveu
diversas atividades, além de alimentação nos 52 polos
participantes. As aulas seguem até o final do ano
letivo, em 22 de dezembro. Um bom retorno a todos!



Quer aprender um 
novo idioma?

O Centro de Estudo de Línguas Paulistano, a nova 
escola de idiomas gratuita da Prefeitura de SP, está 
com inscrições abertas até dia 5 de agosto para os 
cursos de alemão, espanhol, francês, inglês e italiano. 
Eles são destinados aos estudantes matriculados nas 
escolas municipais do 6º Ano do Ensino Fundamental 
ao terceiro ano do Ensino Médio. Os CELPs funcionam 
em 31 CEUs e a inscrição deve ser feita diretamente no 
polo de interesse. Acesse no link abaixo: 
educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/coped/ntc/celp/



Contratação para Clubes de
Xadrez nos CEUs

E olha que legal: A SME vai criar 25 clubes de xadrez
gratuitos e abertos para toda comunidade nos CEUs.
Para isso, irá contratar formadores, mestres de xadrez
e instrutores e as inscrições online podem ser feitas a
partir desta segunda-feira (25) até 14 de agosto. Mais
informações no Portal da SME:  
educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br



Boletim da Educação em vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=KHpvXEa-DaE


#PraTodosVerem #PraCegoVer 
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A seguir as notícias da semana: 
Três imagens com salas de aula com alunos escrevendo em cadernos. Acima, a notícia: 

Volta às aulas 

Nesta segunda-feira (25), os mais de 1 milhão de estudantes da Rede Municipal de Ensino retornaram às
escolas após duas semanas de recesso e muita brincadeira no Recreio nas Férias, que promoveu
diversas atividades, além de alimentação nos 52 polos participantes. As aulas presenciais seguem até o
final do ano letivo, em 22 de dezembro. Um bom retorno a todos! 

Uma imagem com uma estudante escrevendo no caderno. Acima, a notícia: 

Quer aprender um novo idioma? 

O Centro de Estudo de Línguas Paulistano, a nova escola de idiomas gratuita da Prefeitura de SP, está
com inscrições abertas até dia 5 de agosto para os cursos de alemão, espanhol, francês, inglês e italiano.
Eles são destinados aos estudantes matriculados nas escolas municipais do 6º Ano do Ensino
Fundamental ao Ensino Médio. Os CELPs funcionam em 31 CEUs e a inscrição deve ser feita
diretamente no polo de interesse. 

Três imagens com tabuleiros de xadrez. Acima a notícia: 

Contratação para Clubes de Xadrez nos CEUs 

E olha que legal: A SME vai criar 25 clubes de xadrez gratuitos e abertos para toda comunidade nos
CEUs. Para isso, irá contratar Formadores, Mestres de Xadrez e Instrutores e as inscrições online podem
ser feitas a partir desta segunda-feira (25) até 14 de agosto. Mais informações no Portal da SME:
educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br 

ASSINATURA: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

https://www.facebook.com/EducaPrefSP
https://www.instagram.com/educaprefsp/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/EducaPrefSP





