
Aumento salarial
Agora o piso salarial inicial do professor que ingressa na Rede
Municipal passa a ser R$ 5.050,00. Além dos docentes, o
aumento de 31,8% foi garantido nos pisos salariais iniciais de
todas as categorias de servidores da SME, por meio do projeto
aprovado pela Câmara na semana passada. Quem ganha
acima do piso, terá aumento de 5%. 

Idiomas nos CELPs



Já começaram as aulas dos cursos de idiomas dos CELPs, os
Centros de Estudos de Línguas Paulistano que funcionam nos
CEUs. Os alunos da Rede Municipal podem se matricular para
aprender inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Ainda há
vagas e as inscrições podem ser feitas até o final do mês de
agosto.

200 anos de independência
Você conhece a Agenda Bonifácio? É uma plataforma online
que comemora os 200 anos da independência do Brasil e
reúne o calendário nacional das programações culturais e

https://agendabonifacio.com.br/


acadêmicas ligadas à data. Há ainda curiosidades sobre
história e cultura brasileira e destaques do acervo do novo
Museu do Ipiranga. A Agenda Bonifácio foi criada pela
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do
Estado de São Paulo e é gerida pela Organização Social
Amigos da Arte. Vale a pena conferir. 

Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://youtu.be/xuCQaTPgu9c
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/
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A seguir as notícias da semana:
Uma imagem com uma professore exemplificando aulas de matemática apontando para a lousa. Acima,
a notícia:

Aumento salarial

Agora o piso salarial inicial do professor que ingressa na Rede Municipal passa a ser R$ 5.050,00. Além
dos docentes, o aumento de 31,8% foi garantido nos pisos salariais iniciais de todas as categorias de
servidores da SME, por meio do projeto aprovado pela Câmara na semana passada. Quem ganha acima
do piso, terá aumento de 5%. 

Duas imagens. Na primeira, uma roda de estudantes observa uma professora. Na segunda, uma turma
com 24 estudantes e uma professora posam de pé para a foto. Acima, a notícia:

Idiomas nos CELPs




