
Motocas pelo Centro
As crianças da EMEI Armando Arruda Pereira, na Praça da
República, saíram para mais uma edição do projeto Motoca na
Praça na semana passada. Mesmo sob garoa, os pequenos
pedalaram com suas motocas pela Barão de Itapetininga até
chegarem à Galeria Olido, na última quarta-feira (10). A ação
desenvolvida desde 2019, tem o intuito de aproximar as
crianças do território em que vivem e estudam, criando outros
significados. A iniciativa é da professora Lívia Arruda. 



Dinheiro a mais por menos
rotatividade

Agora os profissionais que compõem o quadro de magistério e
o quadro de apoio à educação de escolas municipais com alta
rotatividade poderão receber uma Gratificação por Local de
Trabalho (GLT). Os valores podem chegar até R$ 1.500 para
professores; e R$ 500 para quadro de apoio. A SME listou 529
escolas classificadas neste perfil, cujos servidores poderão ser
contemplados. O decreto foi publicado na semana passada. 



Inspiração nos povos
indígenas

Olha que legal: Inspirados pelo Agosto Indígena, os estudantes
da EMEI Antônio Carlos Pacheco e Silva, da DRE Butantã,
aproveitaram os espaços externos da escola, que possui
diversas árvores como bananeira, abacateiro, pé de urucum e
de erva cidreira para fazerem chá, tinta de urucum e essência
de perfume.



Boletim da Educação em vídeo
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A seguir as notícias da semana: 
Duas imagens. Na primeira, três crianças com capas de chuva andam em motocas pelo centro de São
Paulo. Na segunda, oito crianças com coletes amarelos andam com motocas pelo centro de São Paulo
enquanto uma professora, acompanhada de outras duas crianças, aponta o caminho. Acima, a notícia: 
 
Motocas pelo Centro 
 
As crianças da EMEI Armando Arruda Pereira, na Praça da República, saíram para mais uma edição do
projeto Motoca na Praça na semana passada. Mesmo sob garoa, os pequenos pedalaram com suas
motocas pela Barão de Itapetininga até chegarem à Galeria Olido, na última quarta-feira (10). A ação
desenvolvida desde 2019, tem o intuito de aproximar as crianças do território em que vivem e estudam,
criando outros significados. A iniciativa é da professora Lívia Arruda.  
 
 
Uma imagem. Estudantes observam uma professora dar aula e apontar para a lousa. Acima, a notícia: 
 
Dinheiro a mais por menos rotatividade 
 
Agora os profissionais que compõem o quadro de magistério e o quadro de apoio à educação de escolas
municipais com alta rotatividade poderão receber uma Gratificação por Local de Trabalho (GLT). Os
valores podem chegar até R$ 1.500 para professores; e R$ 500 para quadro de apoio. A SME listou 529
escolas classificadas neste perfil, cujo servidores poderão ser contemplados. O decreto foi publicado na
semana passada.  
 
Três imagens. Na primeira, uma turma de crianças posa para a foto em em baixo de uma bananeira. Na
segunda, quatro crianças fazem uma pintura indígena em uma cartolina. Na terceira, cinco crianças estão
em volta de uma mesa com um pote contendo erva para chá. Acima a notícia: 
 
Inspiração nos povos indígenas 
 
Olha que legal: Inspirados pelo Agosto Indígena, os estudantes da EMEI Antônio Carlos Pacheco e Silva,

https://www.youtube.com/watch?v=ufyOoe2pEbY


da DRE Butantã, aproveitaram os espaços externos da escola, que possui diversas árvores como
bananeira, abacateiro, pé de urucum e de erva cidreira para fazerem chá, tinta de urucum e essência de
perfume. 
 
 
 
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

