
Copa do Mundo
A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo nesta quinta-
feira e as aulas nas escolas municipais poderão ser suspensas
duas horas antes de cada jogo. Entretanto, de acordo com o
decreto da Prefeitura, as unidades têm autonomia para
organizarem seus calendários durante as partidas e podem
manter as atividades, se preferirem. As que decidirem pela
suspensão das aulas, terão de repor os conteúdos
posteriormente. Para saber como será na sua escola, consulte
a secretaria.   



Reunião dos gremistas
Quase 2 mil estudantes se reuniram no 3º Encontro Municipal
dos Grêmios Estudantis na semana passada. Foram
apresentadas práticas de gestão democrática com foco na
promoção da cultura de paz e enfretamento de preconceitos.
Treze coletivos de estudantes foram homenageados. Durante
todo o encontro, os adolescentes puderam trocar ideias e
inspirações com gremistas de diferentes regiões da cidade.  

Resistência e autoestima
Para encerrar, olha que legal: Estudantes, equipe escolar e
familiares da EMEF Henrique Felipe da Costa, da DRE São
Miguel, participaram do desfile chamado “Resistência e Beleza
Afro”. O evento encerrou o Trabalho Colaborativo de Autoria
(TCA) sobre racismo, colorismo e apropriação cultural, e teve
objetivo de realçar a beleza negra e fortalecer a autoestima de
todos.



Boletim da Educação em vídeo
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A seguir as notícias da semana: 

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://youtu.be/sgHaa5WUqbg
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


Duas imagens. Na primeira, três estudantes pintam a bandeira da Suiça em uma mesa. Na segunda,
uma estudante pinta a bandeira do Brasil em uma mesa. Acima a notícia: 
 
Copa do Mundo 
 
A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira e as aulas nas escolas municipais
poderão ser suspensas duas horas antes de cada jogo. Entretanto, de acordo com o decreto da
Prefeitura, as unidades têm autonomia para organizarem seus calendários durante as partidas e podem
manter as atividades, se preferirem. As que decidirem pela suspensão das aulas, terão de repor os
conteúdos posteriormente. Para saber como será na sua escola, consulte a secretaria.    
 
 
 
Duas imagens. Na primeira, com um ângulo baixo, vemos um grupo de estudantes está sentado em
cadeiras olhando para um palco.. Na segunda, com uma visão panorâmica, vemos um grupo maior de
estudantes sentados em cadeiras olhando para um palco. Acima a notícia: 
 
Reunião dos gremistas 
 
Quase 2 mil estudantes se reuniram no 3º Encontro Municipal dos Grêmios Estudantis na semana
passada. Foram apresentadas práticas de gestão democrática com foco na promoção da cultura de paz e
enfretamento de preconceitos. Treze coletivos de estudantes foram homenageados. Durante todo o
encontro, os adolescentes puderam trocar ideias e inspirações com gremistas de diferentes regiões da
cidade.   
 
 
 
Uma imagem com um grupo de estudantes em um palco faz um sinal com os punhos fechados e o braço
levantado, simbolizando o movimento negro e o combate ao racismo.. Acima a notícia: 
 
Resistência e autoestima 
 
Para encerrar, olha que legal: Estudantes, equipe escolar e familiares da EMEF Henrique Felipe da
Costa, da DRE São Miguel, participaram do desfile chamado “Resistência e Beleza Afro”. O evento
encerrou o Trabalho Colaborativo de Autoria (TCA) sobre racismo, colorismo e apropriação cultural, e
teve objetivo de realçar a beleza negra e fortalecer a autoestima de todos. 
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