Segurança alimentar
Nesta semana, pela primeira vez a Prefeitura de SP vai
continuar servindo refeições para os estudantes da
Rede Municipal que ainda estão em férias. Crianças e
adolescentes de 4 a 14 anos que participaram do
Recreio nas Férias podem voltar a um dos 52 polos do
programa para almoçar e receber um kit de frutas. As
aulas recomeçam na próxima segunda-feira, dia 25.

Releituras de Portinari
Começou a exposição Revisitando Portinari, com
releituras de obras do consagrado pintor paulista, em
55 polos culturais da cidade incluindo os CEUs. A
mostra é resultado de uma ação realizada entre MIS e
SME com 61 artistas urbanos que reproduziram suas
versões de pinturas clássicas como “Os Retirantes”, “O
Mestiço” e “Lavrador de Café”. O evento terá duração
de um mês.

Imagens: Bia Stein / MIS

Concerto no CEU
A Orquestra Sinfônica Heliópolis se apresenta no
próximo sábado, dia 23, às 11h, no CEU São
Pedro/José Bonifácio. Na semana passada, foi a vez do
CEU Pinheirinho receber o show ao ar livre. O
repertório traz trilhas inesquecíveis do cinema como
Indiana Jones, ET e Star Wars. Vale a pena conferir!
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A seguir as notícias da semana:

Três imagens. Na primeira, sete crianças se alimentam sentadas em uma mesa. Na segunda, uma
profissional de cozinha mexe em uma paneça. Na terceira, uma criança sorri para a câmera enquanto
almoça. Acima, a notícia:
Segurança alimentar
Nesta semana, pela primeira vez a Prefeitura de SP vai continuar servindo refeições para os estudantes
da Rede Municipal que ainda estão em férias. Crianças e adolescentes de 4 a 14 anos que participaram
do Recreio nas Férias podem voltar a um dos 52 polos do programa para almoçar e receber um kit de
frutas. As aulas recomeçam na próxima segunda-feira, dia 25.
Duas imagens. Na primeira, em primeiro plano um homem com boné pinta um quadro, no fundo outras
três pessoas pintam quadros. Na segunda, um corredor com sete pinturas alinhadas. Abaixo, os créditos
da fotógrafa: Bia Stein / MIS. Acima, a notícia:
Releituras de Portinari
Começou a exposição Revisitando Portinari, com releituras de obras do consagrado pintor paulista, em
55 polos culturais da cidade incluindo os CEUs. A mostra é resultado de uma ação realizada entre MIS e
SME com 61 artistas urbanos que reproduziram suas versões de pinturas clássicas como “Os
Retirantes”, “O Mestiço” e “Lavrador de Café”. A mostra terá duração de um mês.
Na imagem, uma sinfonia toca no pátio de uma escola. Acima a notícia:
Concerto no CEU
A Orquestra Sinfônica Heliópolis se apresenta no próximo sábado, dia 23, às 11h, no CEU São
Pedro/José Bonifácio. Na semana passada, foi a vez do CEU Pinheirinho receber o show ao ar livre. O
repertório traz trilhas inesquecíveis do cinema como Indiana Jones, ET e Star Wars. Vale a pena conferir!
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