
Escoteiros temporários
As crianças do CEI Anna Cândida Brasil Navarro, da DRE
Ipiranga, tiveram a experiência de serem escoteiros por uma
semana. Dentro da própria escola, a turminha explorou
ambientes, fez uma expedição de fósseis de dinossauros,
conheceu habitats de animais selvagens e ainda montou um
acampamento com direto à fogueira para assar milhos.  Ao
encerramento de cada atividade, os pequenos receberam
broches para representar a habilidade explorada naquele dia.



Borboletário pedagógico
Ainda na temática natureza, olha que legal: Os estudantes da
EMEI Rosa e Carolina Agazzi, da DRE Freguesia/Brasilândia,
criaram um borboletário. A ideia surgiu a partir da curiosidade
das crianças sobre as lagartas que apareciam nas áreas
verdes da EMEI. Então a professora levou um aquário e juntos,
eles montaram o borboletário com galhos e folhas colhidos na
escola. Enquanto acompanhavam a metamorfose, as crianças
se divertiam, aprendiam e soltavam as lagartas conforme se
transformavam. Para encerrar as atividades, a turma fará um
passeio até o Planeta Inseto, o único zoológico de insetos do
Brasil.



Apoio em casos de autolesão
Para encerrar, a SME está implementando um projeto
chamado Bússola, realizado em parceria com o Instituto Ame
sua Mente, para ajudar e orientar educadores a lidarem com
casos de autolesão entre os estudantes. O acesso à
ferramenta é feito pelo whatsapp, é só apontar o celular para o
código ou adicionar o número (11) 9 9113 0019 e mandar um
oi. 



Boletim da Educação em vídeo
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A seguir as notícias da semana: 
Três imagens. Na primeira, uma instrutora de escoteiros segura um animal de pequeno porte para um
grupo de crianças. Na segunda, uma criança brinca com argila. Na terceira, uma criança posa para a foto
com um broche de escoteiro. Acima a notícia: 

Escoteiros temporários 

As crianças do CEI Anna Cândida Brasil Navarro, da DRE Ipiranga, tiveram a experiência de serem
escoteiros por uma semana. Dentro da própria escola, a turminha explorou ambientes, fez uma
expedição de fósseis de dinossauros, conheceu habitats de animais selvagens e ainda montou um
acampamento com direto à fogueira para assar milhos.  Ao encerramento de cada atividade, os
pequenos receberam broches para representar a habilidade explorada naquele dia. 

Uma imagem com 7 crianças olhando para a câmera, a do centro segura uma placa de vidro com
borboletas. Acima a notícia: 

Borboletário pedagógico  

Ainda na temática natureza, olha que legal: Os estudantes da EMEI Rosa e Carolina Agazzi, da DRE
Freguesia/Brasilândia, criaram um borboletário. A ideia surgiu a partir da curiosidade das crianças sobre
as lagartas que apareciam nas áreas verdes da EMEI. Então a professora levou um aquário e juntos, eles
montaram o borboletário com galhos e folhas colhidos na escola. Enquanto acompanhavam a
metamorfose, as crianças se divertiam, aprendiam e soltavam as lagartas conforme se transformavam.
Para encerrar as atividades, a turma fará um passeio até o Planeta Inseto, o único zoológico de insetos
do Brasil. 

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=jvnNeJU-lr8
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


Duas imagens. Na primeira, uma arte expõe o seguinte texto "Vamos falar sobre autolesão? Saiba mais
acessando a nova ferramenta e apoio e informação sobre autolesão no WhatsApp!". Na segunda, um QR
Code. Acima a notícia: 

Apoio em casos de autolesão 

Para encerrar, a SME está implementando um projeto chamado Bússola, realizado em parceria com o
Instituto Ame sua Mente, para ajudar e orientar educadores a lidarem com casos de autolesão entre os
estudantes. O acesso à ferramenta é feito pelo whatsapp, é só adicionar o número (11) 991 130 019 e
mandar um oi.  
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