
Educação mão na massa
A Prefeitura de SP fechou uma parceria inédita com o Instituto
Singularidades e o TLTL Lab da Universidade de Columbia,
nos Estados Unidos, para formar professores em educação
maker. A princípio, neste projeto piloto, professores de 26
escolas da Rede Municipal vão receber uma formação no Lab
Sing, o primeiro laboratório de educação maker exclusivo para
educadores. Depois, os docentes vão aplicar o conhecimento
em suas aulas levando mais inovação e atividades mão na
massa para o ensino da capital. 



Encontro com Bandeira
Depois de ler o livro “A marca de uma lágrima”, distribuído pelo
programa Minha Biblioteca, os alunos do Clube da Leitura e do
Imprensa Jovem da EMEF José Mário Pires Azanha, na DRE
São Miguel, tiveram a oportunidade de conversar com Pedro
Bandeira, o autor da obra. No bate papo on-line, o escritor foi
muito carinhoso e respondeu todas as perguntas dos
estudantes, os incentivando, ainda, a ler cada vez mais e
desbravar o universo da literatura. 



Brinquedoteca de cara nova
Para finalizar, olha que legal: A EMEI Jardim Premiano, na
DRE São Mateus, revitalizou a brinquedoteca. Agora o espaço
conta com novos mobiliários, brinquedos, como banquinha de
frutas, diferentes carrinhos, ferramentas, bonecas,
dinossauros, fantasias e muito mais. O investimento foi
possível graças à verba do PTRF. 



Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer 

No cabeçalho: 

Boletim da Educação 

Logo da Secretaria Municipal da Educação 
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A seguir as notícias da semana: 

Três imagens. Na primeira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, está cercado por professores em
uma sala. Na segunda, quatro pessoas observam uma mesa com troféus. Na terceira, o prefeito discursa

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=IDhzR_XET88
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


com seis pessoas ao seu lado, no plano de fundo um pôster do Instituto Singularidades. Acima, a notícia: 

Educação mão na massa 

A Prefeitura de SP fechou uma parceria inédita com o Instituto Singularidades e o TLTL Lab da
Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, para formar professores em educação maker. A
princípio, neste projeto piloto, professores de 26 escolas da Rede Municipal vão receber uma formação
no Lab Sing, o primeiro laboratório de educação maker exclusivo para educadores. Depois, os docentes
vão aplicar o conhecimento em suas aulas levando mais inovação e atividades mão na massa para o
ensino da capital.  

Duas imagens. Na primeira, uma turma de crianças posa para a foto na frente de um projetor, em cima na
parede está escrito "Artes". Na segunda, um senhor, autor do livro “A marca de uma lágrima”, fala em
uma videochamada. Acima a notícia: 

Encontro com Bandeira 

Depois de ler o livro “A marca de uma lágrima”, distribuído pelo programa Minha Biblioteca, os alunos do
Clube da Leitura e do Imprensa Jovem da EMEF José Mário Pires Azanha, na DRE São Miguel, tiveram
a oportunidade de conversar com Pedro Bandeira, o autor da obra. No bate papo on-line, o escritor foi
muito carinhoso e respondeu todas as perguntas dos estudantes, os incentivando, ainda, a ler cada vez
mais e desbravar o universo da literatura.  

Duas imagens. Na primeira, uma brinquedoteca com um grande espelho na parede exibe carrinhos de
criança de brinquedo e outros brinquedos em uma estante. Na segunda, uma visão ampla da
brinquedoteca exibe duas mesas e estantes com brinquedos novos. Acima a notícia: 

Brinquedoteca de cara nova 

Para finalizar, olha que legal: A EMEI Jardim Premiano, na DRE São Mateus, revitalizou a brinquedoteca.
Agora o espaço conta com novos mobiliários, brinquedos, como banquinha de frutas, diferentes
carrinhos, ferramentas, bonecas, dinossauros, fantasias e muito mais. O investimento foi possível graças
à verba do PTRF.  

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

