
Laboratório do repolho
As crianças da EMEI Tide Setúbal, da DRE Butantã, utilizaram
frutas e vegetais que elas mesmas compraram na feira para
fazer uma experiência diferente: o “laboratório do repolho”. Os
pequenos misturaram o suco extraído da verdura com
ingredientes como limão, bicarbonato de sódio, vinagre e sal e
se surpreenderam com o resultado. Também aproveitaram as
compras para fazer tintas e sentir uma verdadeira explosão
sensorial pisando nas uvas.

Cardápio em libras
Mesmo sem ter uma criança com surdez na EMEI Gabriel
Prestes, da DRE Ipiranga, a professora Vanessa de Oliveira
Santos tem ensinado a Língua Brasileira de Sinais para a sua
turma. Diariamente, o cardápio do lanche e do jantar é



apresentado pelas próprias crianças usando Libras. Além de
saberem representar os alimentos e alguns objetos, os
meninos e meninas conhecem o alfabeto e sabem formular
pequenas frases na língua. 

Semana da Criança
Para comemorar o Dia das Crianças, haverá apresentações de
música, teatro e contação de histórias infantis nos 58 CEUs e 3
CECIs da cidade durante esta semana. Os CEUs Água Azul,
Jacanã, Capão Redondo e Uirapuru também vão oferecer
brincadeiras tradicionais de forma interativa para crianças com
e sem deficiências. Confira toda a programação no site da
SME (https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br).
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A seguir as notícias da semana: 
Duas imagens. Na primeira, duas crianças colocam um liquido azul e um pó
branco em um copo em um ambiente que parece um laboratório. Na segunda,
três crianças mexem o líquido azul no mesmo ambiente semelhante a um
laboratório. Acima a notícia: 
 
Laboratório do repolho  
 
As crianças da EMEI Tide Setúbal, da DRE Butantã, utilizaram frutas e
vegetais que elas mesmas compraram na feira para fazer uma experiência
diferente: o “laboratório do repolho”. Os pequenos misturaram o suco extraído
da verdura com ingredientes como limão, bicarbonato de sódio, vinagre e sal e
se surpreenderam com o resultado. Também aproveitaram as compras para
fazer tintas e sentir uma verdadeira explosão sensorial pisando nas uvas com
os pés. 
 
Duas imagens com uma criança fazendo sinais em Libras. Na primeira o sinal
indica a letra F, na segunda o sinal indica a letra R. Acima a notícia: 
 
Cardápio em Libras 
 
Mesmo sem ter uma criança com surdez na EMEI Gabriel Prestes, da DRE
Ipiranga, a professora Vanessa de Oliveira Santos tem ensinado a Língua
Brasileira de Sinais para a sua turma. Diariamente, o cardápio do lanche e do
jantar é apresentado pelas próprias crianças usando Libras. Além de saberem
representar os alimentos e alguns objetos, os meninos e meninas conhecem o
alfabeto e sabem formular pequenas frases na língua.  
 
 
 
 
 

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://youtu.be/XGpt0AzK5CI
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


Uma imagem com quatro adultos e duas crianças tocando instrumentos de
percussão. Acima a notícia: 
 
 
Semana da Criança 
 
Para comemorar o Dia das Crianças, haverá apresentações de música, teatro
e contação de histórias infantis nos 58 CEUs e 3 Cecis da cidade durante a
próxima semana. Os CEUs Água Azul, Jacanã, Capão Redondo e Uirapuru
também vão oferecer brincadeiras tradicionais de forma interativa para
crianças com e sem deficiências. Confira toda a programação no site da SME
(https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br).  
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