
Atletismo paralímpico 
Cerca de 200 estudantes com deficiência da Rede Municipal
participaram de corridas, arremessos e saltos nas competições
de atletismo paralímpico das Olimpíadas Estudantis e
InterCeus de 2022. As provas foram realizadas no Centro
Paralímpico Brasileiro (CPB), na semana passada. A última
etapa regional da competição será no dia 23 de novembro, e a
final municipal ocorrerá no dia 7 de dezembro.

Trilha ecológica e
pedagógica



Olha que legal: A EMEF Philó Gonçalves dos Santos, em Perus,
criou as “Eco Trilhas” na área verde ao lado da escola. São
roteiros construídos com material reciclável para que os
estudantes aproveitem o espaço, tanto para aprender mais
sobre o ecossistema, quanto para praticar atividades físicas
associadas à contemplação e convívio com o meio ambiente.
As trilhas foram vinculadas a pontos dentro da futura Eco
Praça Philó, que está sendo desenvolvida em parceria com a
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

Fala, gremista!
Por fim, representantes dos grêmios estudantis das 13 DREs
visitaram o Centro de Formação de Professores para bater um
papo com o secretário Fernando Padula, na semana passada.
Neste ano, cada grêmio recebeu uma verba de R$ 5 mil por
meio do PTRF para custear despesas e colaborar com ações
dos estudantes. No encontro eles puderam compartilhar
propostas e sugestões, inclusive para o uso do recurso. 



https://youtu.be/Ugk6VCzL58E


Boletim da Educação em vídeo
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A seguir as notícias da semana: 

Duas imagens. Na primeira, um estudante com roupas amarelas realiza uma prova de salto em distância.
Na segunda, três crianças realizam uma prova de corrida em uma pista de atletismo, uma delas está em
uma cadeira de rodas. Acima a notícia: 

Atletismo paralímpico  

Cerca de 200 estudantes com deficiência da Rede Municipal participaram de corridas, arremessos e
saltos nas competições de atletismo paralímpico das Olimpíadas Estudantis e InterCeus de 2022. As
provas foram realizadas no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), na semana passada. A última etapa
regional da competição vai ser no dia 23 de novembro, e a final municipal ocorre no dia 7 de dezembro.  

Uma imagem, oito estudantes adolescentes caminham em um gramado elevado. Acima a notícia: 

Trilha ecológica – e pedagógica  

Olha que legal: A EMEF Philó Gonçalves dos Santos, em Perus, criou as “Eco Trilhas” na área verde ao
lado da escola. São roteiros construídos com material reciclável para que os estudantes aproveitem o
espaço tanto para aprender mais sobre o ecossistema quanto para praticar atividades físicas associadas
à contemplação e convívio com o meio ambiente. As trilhas foram vinculadas a pontos dentro da futura
Eco Praça Philó, que está sendo desenvolvida em parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da USP. 

Duas imagens. Na primeira, cinco estudantes olham com atenção para uma pessoa falando.. Na
segunda, um estudante com boné e camiseta vermelha gesticula enquanto um outro observa. Acima a
notícia: 

Fala, gremista! 

Por fim, representantes dos grêmios estudantis das 13 DREs visitaram o Centro de Formação de
Professores para bater um papo com o secretário Fernando Padula, na semana passada. Neste ano,
cada grêmio recebeu uma verba de R$ 5 mil por meio do PTRF para custear despesas e colaborar com
ações dos estudantes. No encontro eles puderam compartilhar propostas e sugestões, inclusive para o
uso do recurso.  

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


ASSINATURA: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
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