
Shows no #ValeuProfessor
O #ValeuProfessor volta neste ano com uma programação
especial para comemorar o Dia do Professor. Durante toda a
semana, a partir desta segunda-feira, os CEUs da cidade vão
receber shows gratuitos pensados especialmente para os
educadores. As cantoras Maria Alcina e Graça Cunha estão
entre as artistas confirmadas. Também haverá um tributo à
Banda Queen e ao pop star Elton John em diferentes unidades
dos CEUs. Confira no site da SME as datas e locais da
programação.



Café e aposentadoria
Ainda para comemorar o Dia do Professor, o prefeito Ricardo
Nunes e o secretário Fernando Padula receberam na semana
passada os professores e professoras da Rede Municipal que
tiveram os melhores resultados no IDEB 2021 e também
aqueles que se aposentaram entre 1 a 14 de outubro deste
ano para um café da tarde na Prefeitura. O encontro serviu
para agradecer ao trabalho e homenagear esses profissionais
que dedicaram suas carreiras a ensinar crianças e
adolescentes. As escolas que tiveram os melhores resultados
no IDEB 2021 também participaram do evento.

70 anos da EMEBS Helen
Keller

Pioneira no ensino público aos estudantes surdos, a EMEBS
Helen Keller, da DRE Ipiranga, completou 70 anos na última



quinta-feira. A unidade é referência de ensino nesta
modalidade e a única escola pública no Brasil que atende
estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio Bilíngue.
Atualmente possui 270 alunos surdos matriculados. A
celebração foi marcada pela presença de autoridades,
apresentação dos estudantes, lançamento de livro e
reinauguração do memorial histórico.

Boletim da Educação em vídeo

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=aFHSp7KKF3g&feature=youtu.be
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/
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A seguir as notícias da semana: 
Uma imagem com um panfleto divulgando os shows do programa Valeu
Professor, é composto por nove fotos de artistas e uma frase escrito "de 17 a
21 de outubro". Acima a notícia: 
 
Shows no #ValeuProfessor 
 
O #ValeuProfessor volta neste ano com uma programação especial para
comemorar o Dia do Professor. Durante toda a semana, a partir desta
segunda-feira, os CEUs da cidade vão receber shows gratuitos abertos para a
comunidade e pensados especialmente para os educadores. As cantoras
Maria Alcina e Graça Cunha estão entre as artistas confirmadas. Também
haverá um tributo à Banda Queen e ao pop star Elton John em diferentes
unidades dos CEUs. Confira no site da SME as datas e locais da
programação.  
 
Uma imagem com um grupo de pessoas no Jardim da Prefeitura de São Paulo,
as pessoas estão em pé e articulam e conversam. Acima a notícia: 
 
Café e aposentadoria  
 
Ainda para comemorar o Dia do Professor, o prefeito Ricardo Nunes e o
secretário Fernando Padula receberam na semana passada os professores e
professoras da Rede Municipal que se aposentaram entre 1 a 14 de outubro
deste ano para um café da tarde na Prefeitura. O encontro serviu para
agradecer ao trabalho e homenagear esses profissionais que dedicaram suas
carreiras a ensinar crianças e adolescentes.  
 
Duas imagens. Na primeira, uma estudante em pé gesticula em LIBRAS
enquanto outras duas sentam ao lado em um palco. Na segunda, uma cartaz
na parece e um bolo em cima de uma mesa exibe o recado"70 anos, HK". 
Acima a notícia: 
 
70 anos da Helen Keller 
 
Pioneira no ensino público aos estudantes surdos, a EMEBS Helen Keller, da
DRE Ipiranga, completou 70 anos na última quinta-feira. A unidade é referência
de ensino nesta modalidade e a única escola pública no Brasil que atende
estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio Bilíngue. Atualmente possui
270 alunos surdos matriculados. A celebração foi marcada pela presença de
autoridades, apresentação dos estudantes, lançamento de livro e
reinauguração do memorial histórico. 
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