
  Primeira Infância
Hoje, começou a V Semana Municipal da Primeira Infância
com o tema ‘Ser criança em São Paulo’. O evento é promovido
pela Prefeitura de SP, com apoio do UNICEF, e conta com
atividades para crianças e famílias, oficinas e painéis para
profissionais da educação e interessados no tema. Toda a
programação é gratuita, aberta ao público em geral, e vai até
sexta-feira, dia 5.



Xadrez na rede
Nesta semana, nos dias 3 e 4 de agosto, a SME promove a
XIV Final Municipal de Xadrez por Equipes, no Salão Nobre do
Clube Atlético Juventus. O evento reunirá cerca de 2 mil
estudantes. Serão premiadas as cinco escolas com maior
pontuação. Além do torneio em si, acontecerão diversas
atividades pedagógicas entre as rodadas.

Novo refeitório



E olha que legal: A EMEF Helina Coutinho Lourenço Alves, na
zona Leste da capital, preparou uma surpresa para os
estudantes na volta às aulas. A direção da unidade reformou o
refeitório durante o recesso escolar utilizando a verba do
PTRF. As crianças se sentiram acolhidas e ficaram contentes
com o novo espaço para fazerem suas refeições.



Boletim da Educação em vídeo
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A seguir as notícias da semana: 
Imagem institucional da V Semana Municipal da Primeira Infância. Acima, a notícia: 
 
Primeira Infância 
 
Hoje, começou a V Semana Municipal da Primeira Infância com o tema ‘Ser criança em São Paulo’. O
evento é promovido pela Prefeitura de SP, com apoio do UNICEF, e conta com atividades para crianças e
famílias, oficinas e painéis para profissionais da educação e interessados no tema. Toda a programação
é gratuita, aberta ao público em geral, e vai até sexta-feira, dia 5. 
 
Três imagens. Na primeira um tabuleiro de xadrez com um cronômetro. Na segunda dois estudantes
disputam uma partida de xadrez. Na terceira, medalhas de campeonatos municipais de xadrez. Acima, a
notícia: 
 
Xadrez na rede 
 
Nesta semana, nos dias 3 e 4 de agosto, a SME promove a XIV Final Municipal de Xadrez por Equipes,
no Salão Nobre do Clube Atlético Juventus. O evento reunirá cerca de 2 mil estudantes. Serão premiadas
as cinco escolas com maior pontuação. Além do torneio em si, acontecerão diversas atividades
pedagógicas entre as rodadas. 
 
Duas imagens. Na primeira, estudantes esperam a merenda em um refeitório semelhante ao de um
shopping center. Na segunda, um refeitório com mesas novas recém instaladas. Acima a notícia: 
 
Novo refeitório 
 
Olha que legal: A EMEF Helina Coutinho Lourenço Alves, na zona Leste da capital, preparou uma

https://www.youtube.com/watch?v=DB2RDCwjTJQ


surpresa para os estudantes na volta às aulas. A direção da unidade reformou o refeitório durante o
recesso escolar utilizando a verba do PTRF. As crianças se sentiram acolhidas e ficaram contentes com o
novo espaço para fazerem suas refeições. 
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