
Crianças na área
Duas mil crianças das EMEIs Armando Arruda Pereira,
Monteiro Lobato, Gabriel Prestes, Patrícia Galvão, João
Theodoro, Ângelo Martino e Alceu Maynard participaram da 9ª
edição da Virada Educação, na semana passada. A iniciativa
reforça a ocupação das ruas como um direito da infância,
proporciona o intercâmbio entre escolas e estimula a presença
dos pequenos em parques, praças, museus, bibliotecas e
centros culturais. A Virada está vinculada ao projeto
pedagógico dessas EMEIs que incentivam, durante todo ano,
práticas de exploração da cidade como espaço educativo.



Jogos musicais
Mais de 100 crianças da EMEI Francisco Lisboa, do CEU
Heliópolis, e do programa PIÁ, participaram de uma oficina de
jogos musicais, ministrada pelo projeto Arte Educar. Os
estudantes puderam trabalhar músicas fazendo sons com
partes do corpo e cada canção ensinada era de uma
linguagem diferente, como por exemplo, a dos povos
indígenas, da América do Norte.



Praça dos Heróis
A EMEF Comendador Vicente Amato Sobrinho, da DRE São
Miguel, criou uma praça dentro da unidade em homenagem
aos membros da comunidade escolar da região que foram
vítimas da Covid-19. A equipe teve a ideia quando identificou
que havia um espaço ocioso que poderia ser transformado. O
local recebeu o nome de “Praça dos Heróis”.

Boletim da Educação em vídeo

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://youtu.be/fI8MNo5WJN4
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/
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A seguir as notícias da semana: 
 
Três imagens. Na primeira, um grupo de crianças com coletes de identificação está em um parque. Na
segunda, três crianças com coletes laranja plantão um árvore no solo. Na terceira, um grupo de crianças
com coletes verdes anda na calçada com três professores guiando. Acima a notícia: 
 
Crianças na área  
 
Duas mil crianças das EMEIs Armando Arruda Pereira, Monteiro Lobato, Gabriel Prestes, Patrícia
Galvão, João Theodoro, Ângelo Martino e Alceu Maynard participaram da 9ª edição da Virada Educação,
na semana passada. A iniciativa reforça a ocupação das ruas como um direito da infância, proporciona o
intercâmbio entre escolas e estimula a presença dos pequenos em parques, praças, museus, bibliotecas
e centros culturais. A Virada está vinculada ao projeto pedagógico dessas EMEIs que incentivam, durante
todo ano, práticas de exploração da cidade como espaço educativo. 
 
 
Uma imagem, uma mulher com uma sanfona toca para um grupo de crianças sentadas em uma roda de
cadeiras. Acima a notícia: 
 
Jogos musicais  
 
Mais de 100 crianças da EMEI Francisco Lisboa, do CEU Heliópolis, e do programa PIÁ, participaram de
uma oficina de jogos musicais, ministrada pelo projeto Arte Educar. Os estudantes puderam trabalhar
músicas fazendo sons com partes do corpo e cada canção ensinada era de uma linguagem diferente,
como por exemplo, a dos povos indígenas, da América do Norte. 
 
 
Duas imagens. Na primeira, uma praça com plantas e árvores é vista dentro de uma escola. Na segunda,
vemos uma placa da Prefeitura de São Paulo com o título "PRAÇA DOS HERÓIS". Acima a notícia: 
 
 
Praça dos Heróis 
 
A EMEF Comendador Vicente Amato Sobrinho, da DRE São Miguel, criou uma praça dentro da unidade
em homenagem aos membros da comunidade escolar da região que foram vítimas da Covid-19. A
equipe teve a ideia quando identificou que havia um espaço ocioso que poderia ser transformado. O local
recebeu o nome de “Praça dos Heróis”. 
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