Reajuste para servidores
Notícia boa para os servidores da Educação: a
Prefeitura encaminhou um Projeto de Lei para a
Câmara que prevê um reajuste de 5% para os
trabalhadores. Além disso, haverá um aumento de
31,8% nos pisos de todas as categorias. Dessa forma,
o salário inicial do professor da Rede Municipal será de
R$ 5.050.

R$ 60 para gastar na Bienal
A SME distribuiu um vale compras no valor de R$ 60
reais para 66.498 profissionais do quadro do magistério
em atividade utilizarem na Bienal do Livro de São
Paulo. O acesso ao benefício é feito por meio do
aplicativo Zigpay. Mais de 25 mil estudantes também
foram presenteados com o voucher. Mas, fique atento:
a Bienal só vai até este domingo, dia 10 de julho, e os
créditos só podem ser usados durante o evento.

Ciências com avião de papel
Para finalizar, olha que legal: os estudantes do 7º ano
da EMEF General Osório, da DRE Ipiranga, estão
aprendendo ciências com corrida de aviões de papel.
Isso mesmo. Depois da explicação teórica, cada aluno
teve cinco tentativas para os lançamentos. Em seguida,
eles fizeram os cálculos e puderam entender como
funciona a velocidade média. Agora, a turma vai
promover uma corrida de bolinhas de gude para
aprender mais sobre grandezas direta e inversamente
proporcionais.
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A seguir as notícias da semana:
Imagem om um professor escrevendo no quadro. Acima, a notícia:
Reajuste para servidoes
Notícia boa para os servidores da Educação: a Prefeitura encaminhou um projeto de Lei para a Câmara
que prevê um reajuste de 5% para os trabalhadores. Além disso, haverá um aumento de 31,8% nos pisos
de todas as categorias. Dessa forma, o salário inicial do professor da Rede Municipal será de R$ 5.050.
Duas imagens do estande da SME na Bienal do Livro. Acima, a notícia:
R$ 60 para gastar na Bienal
A SME distribuiu um vale compras no valor de R$ 60 reais para 66.498 profissionais do quadro do
magistério em atividade utilizarem na Bienal do Livro de São Paulo. O acesso ao benefício é feito por meio
do aplicativo Zigpay. Mais de 25 mil estudantes também foram presenteados com o voucher. Mas, fique
atento: a Bienal só vai até este domingo, dia 10 de julho, e os créditos só podem ser usados durante o
evento.

Três imagens, na primeira crianças brincam com aviões de papel. Na segunda três as crianças constroem
um avião de papel. Na terceira as crianças fazem uma roda na quadra enquanto escrevem em um
caderno. Acima a notícia:
Ciências com avião de papel

Para finalizar, olha que legal: os estudantes do 7º ano da EMEF General Osório, da DRE Ipiranga, estão
aprendendo ciências com corrida de aviões de papel. Isso mesmo. Depois da explicação teórica, cada
aluno teve cinco tentativas para os lançamentos. Em seguida, eles fizeram os cálculos e puderam
entender como funciona a velocidade média. Agora, a turma vai promover uma corrida de bolinhas de
gude para aprender mais sobre grandezas direta e inversamente proporcionais.
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