
Pequenos eleitores
Assim como os brasileiros no último domingo, as crianças da
EMEI Ministro Pedro Chaves da DRE Itaquera, participaram
de uma eleição. Na semana passada, elas escolheram seus
representantes de classe com votos em papel. As professoras
explicaram quais eram as tarefas dos representantes que
concorriam ao cargo e durante as campanhas, os candidatos
se apresentaram e ilustraram em desenhos suas propostas.
Cada sala pode eleger 3 representantes que farão parte do
Conselho Mirim. Agora haverá a cerimônia de posse e entrega
de certificados aos novos representantes. Bom mandato aos
eleitos e eleitas!



Recreadores infantis
E olha que legal: Na EMEF Coelho Neto, da DRE São Mateus,
os alunos maiores do Fundamental II, com apoio do Grêmio
Estudantil, estão ajudando a entreter o recreio das crianças
menores, do Fundamental I. Eles batem corda, colocam
músicas, conversam, interagem e brincam com os pequenos
fazendo a alegria deles durante todo o intervalo das aulas.

Cenário multicultural
A EMEF Humberto Dantas, na Casa Verde, tem usado a arte
para resgatar a memória, a ancestralidade e a cultura dos
estudantes e do território. A escola atende crianças e
adolescentes migrantes de países do continente africano e da
América Latina. No passado, o bairro onde a escola está
situada, foi área quilombola. Para representar esse cenário
multicultural, a unidade convidou artistas para pintarem os
muros promovendo respeito e senso de pertencimento.
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A seguir as notícias da semana: 
 
Uma imagem com uma criança em uma cabine colocando um papel em uma urna. Acima a notícia: 
 
Pequenos eleitores  
 
Assim como os brasileiros no último domingo, as crianças da EMEI Ministro
Pedro Chaves, da DRE Itaquera, participaram de uma eleição. Na semana
passada, elas escolheram seus representantes de classe com votos em papel.
As professoras explicaram quais eram as tarefas dos representantes que
concorriam ao cargo, e durante as campanhas os candidatos se apresentaram
e ilustraram em desenhos suas propostas. Cada sala pode eleger 3
representantes que farão parte do Conselho Mirim. Agora haverá a cerimônia
de posse e entrega de certificados aos novos representantes. Bom mandato
aos eleitos e eleitas! 
 
 
 
Uma imagem, oito estudantes adolescentes caminham em um gramado elevado. Acima a notícia: 
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E olha que legal: Na EMEF Coelho Neto, da DRE São Mateus, os alunos maiores do Fundamental II,
com apoio do Grêmio Estudantil, estão ajudando a entreter o recreio das crianças menores, do
Fundamental I. Eles batem corda, colocam músicas, conversam, interagem e brincam com os pequenos
fazendo a alegria deles durante todo o intervalo das aulas. 
 
 
 
Duas imagens. Na primeira, um grafite em um muro com um desenho de uma menina de tranças com
olhos assuntados, um homem negro com os olhos fechados e um boi vermelho com decorações. Na

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.
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segunda, a fachada de uma escola com o nome "EMEF Humberto Dantas" e atrás um grafite de uma
mulher negra com uma flow no lugar do olho esquerdo. Acima a notícia: 
 
 
Cenário multicultural 
 
A EMEF Humberto Dantas, na Casa Verde, tem usado a arte para resgatar a memória, a ancestralidade
e a cultura dos estudantes e do território. A escola atende crianças e adolescentes migrantes de países
do continente africano e da América Latina. No passado, o bairro onde a escola está situada, foi área
quilombola. Para representar esse cenário multicultural, a unidade convidou artistas para pintarem os
muros promovendo respeito e senso de pertencimento. 
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