Recreio nas Férias
As férias escolares começam a partir desta segundafeira! E junto com ela vem também a 40ª edição do
Recreio nas Férias, que ocorre até sexta (15), em 52
polos da cidade. Serão dias de muita recreação e
brincadeiras. A expectativa é atender 13 mil estudantes
por dia que também vão receber café da manhã,
almoço e lanche da tarde. E as refeições vão continuar
sendo servidas entre os dias 18 a 22 de julho, após o
término do programa, nos mesmos locais.

Imprensa Jovem no TRE
E olha que legal: estudantes do Imprensa Jovem, da
EMEF Dr. João Augusto Breves, visitaram o Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo para debater temas
como segurança da urna, voto consciente, prevenção e
combate à desinformação e crimes eleitorais. Os alunos
ainda conheceram o novo modelo da urna eletrônica
que será utilizado pela primeira vez em 2022 e
participaram de uma votação simulada.

De olho no período eleitoral
A Controladoria Geral divulgou nesta semana uma
cartilha que especifica quais são as condutas proibidas
aos servidores durante o período eleitoral. O primeiro
turno das eleições será no dia 2 de outubro. Vale a
pena conferir os detalhes no portal da Educação
(https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br).
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A seguir as notícias da semana:
Três imagens com crianças brincando em um CEU. Acima, a notícia:
Recreio nas Férias
As férias escolares começam a partir desta segunda-feira! E junto com ela vem também a 40ª edição do
Recreio nas Férias, que ocorre até sexta (15), em 52 polos da cidade. Serão dias de muita recreação e

brincadeiras. A expectativa é atender 13 mil estudantes por dia que também vão receber café da manhã,
almoço e lanche da tarde. E as refeições vão continuar sendo servidas entre os dias 18 a 22 de julho,
após o término do programa, nos mesmos locais.
Três imagens. Na primeira os integrantes do Imprensa Jovem posam com dois representantes do TRE, na
segunda os estudantes entrevistando um homem com vestes sociais, na terceira os estudantes estão
entrevistando uma mulher com um vestido branco. Acima, a notícia:
Imprensa Jovem no TRE
E olha que legal: estudantes do Imprensa Jovem, da EMEF Dr. João Augusto Breves, visitaram o Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo para debater temas como segurança da urna, voto consciente, prevenção
e combate à desinformação e crimes eleitorais. Os alunos ainda conheceram o novo modelo da urna
eletrônica que será utilizado pela primeira vez em 2022 e participaram de uma votação simulada.

Uma imagem de divulgação das Condutas Vedadas Durante o Período Eleitoral, cinco pessoas
desenhadas, uma delas, ao centro, está em um palanque discursando. Acima a notícia:
De olho no período eleitoral
A Controladoria Geral divulgou nesta semana uma cartilha que especifica quais são as condutas proibidas
aos servidores durante o período eleitoral. O primeiro turno das eleições será no dia 2 de outubro. Vale a
pena conferir os detalhes no portal da Educação (https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br).
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