
Brinquedos e livros
reaproveitados

Os estudantes da EMEF Guimarães Rosa, da DRE Itaquera,
participaram de uma troca de brinquedos e livros. As crianças
levaram para a escola um brinquedo ou livro de casa e os
deixaram expostos na sala de aula. Em seguida, cada
participante recebeu um vale e escolheu um item para trocar. A
ação busca conscientizar e disseminar entre os estudantes a
cultura da sustentabilidade, prolongando o uso dos itens.



Estímulo sensorial
Olha que legal: O painel multissensorial da sala de recursos da
EMEF Betinho, na DRE Campo Limpo, está fazendo o maior
sucesso com a criançada. Fixado em toda a extensão da
parede, o painel tem torneiras, zíperes, cadarços e cadeados
para estimular os estudantes com deficiência e, ao mesmo
tempo, ajudá-los a ter mais autonomia nas ações cotidianas. 

Conversa e acolhimento



A EMEF Governador Mário Covas, da DRE Itaquera, promoveu
uma roda de conversa com as mães atípicas da unidade. Na
ocasião, as mães falaram sobre a aceitação do diagnóstico de
seus filhos, trocaram dicas sobre os lugares legais para levar
as crianças para passear, entre outros temas. A gestão da
escola foi pessoalmente nas casas dessas mulheres fazer o
convite para o encontro, que promoveu o acolhimento e a
criação de uma rede de proteção para as famílias.

Boletim da Educação em vídeo

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://youtu.be/_vi3Edgo3X4
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/
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A seguir as notícias da semana: 
Duas imagens. Na primeira, dez crianças  mostram livros e brinquedos para a câmera. Na segunda, um
grupo de crianças manipula livros e brinquedos sob uma mesa. Acima a notícia: 

Brinquedos e livros reaproveitados 

Os estudantes da EMEF Guimarães Rosa, da DRE Itaquera, participaram de uma troca de brinquedos e
livros. As crianças levaram para a escola um brinquedo ou livro de casa e os deixaram expostos na sala
de aula. Em seguida, cada participante recebeu um vale e escolheu um item para trocar. A ação busca
conscientizar e disseminar entre os estudantes a cultura da sustentabilidade, prolongando o uso dos
itens. 

Uma imagem com uma criança com apertando um painel montado em uma lousa. Acima a notícia: 

Estímulo sensorial 

Olha que legal: O painel multissensorial da sala de recursos da EMEF Betinho, na DRE Campo Limpo,
está fazendo o maior sucesso com a criançada. Fixado em toda a extensão da parede, o painel tem
torneiras, zíperes, cadarços e cadeados para estimular os estudantes com deficiência e, ao mesmo
tempo, ajudá-los a ter mais autonomia nas ações cotidianas.  

Uma imagem com um grupo de crianças, acompanhados dos pais, se alimentando sentados em diversas
mesa. Acima a notícia: 

Conversa e acolhimento 

A EMEF Governador Mário Covas, da DRE Itaquera, promoveu uma roda de conversa com as mães
atípicas da unidade. Na ocasião, as mães falaram sobre a aceitação do diagnóstico de seus filhos,
trocaram dicas sobre os lugares legais para levar as crianças para passear, entre outros temas. A gestão
da escola foi pessoalmente nas casas dessas mulheres fazer o convite para o encontro, que promoveu o
acolhimento e a criação de uma rede de proteção para as famílias. 
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