
Inscrições 
Recreio nas Férias

O período de inscrições do programa Recreio nas Férias está
chegando ao fim. Os interessados devem inscrever crianças e
adolescentes de 4 a 14 anos, até esta quarta-feira, dia 30, nas
unidades participantes. O Recreio nas Férias vai ocorrer em 64
polos na cidade, entre os dias 9 e 27 de janeiro, com
atividades de recreação, passeios, esporte, cultura e muita
diversão. Também serão servidas três refeições diárias. Vale
lembrar que o programa é aberto a toda comunidade, não só
aos estudantes da Rede.   



Fim de prova com música
E olha que legal: Depois de concluírem a Prova SP, na semana
passada, os estudantes da EMEF Professor Josué de Castro,
da DRE Pirituba/Jaraguá, puderam curtir o show da companhia
Komboza Arte e Cultura na área verde da própria escola. O
grupo apresentou músicas populares brasileiras, trabalhando
os diferentes ritmos nordestinos, com brincadeiras e cirandas.



A atividade possibilita momentos de descontração entre os
estudantes, professores e funcionários da unidade.

Estudantes flautistas
Estudantes da EMEF José Alfredo Apolinário - Jardim Guarani,
da DRE Freguesia/Brasilândia, estão aprendendo a tocar flauta
desde o início do ano. A turma até já se apresentou com a
Orquestra de Flauta da Fundação Sopro Novo Yamaha e em
outros eventos da escola. A ação faz parte do programa Mais
Educação e as aulas são conduzidas pela professora Marta
Guedes Lima.



Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer 

No cabeçalho: 

Boletim da Educação 

Logo da Secretaria Municipal da Educação 

Edição 79 – 28/11 a 04/12/2022 

A seguir as notícias da semana: 

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://youtu.be/etY10W6wHUU
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


Duas imagens. Um grupo de crianças brinca com bolas em uma quadra. Na segunda, um estudante
levanta os braços olhando para câmera, ao fundo um grupo de crianças brinca em um brinquedo inflável.
Acima a notícia: 

Inscrições Recreio nas Férias 

O período de inscrições do programa Recreio nas Férias está chegando ao fim. Os interessados devem
inscrever crianças e adolescentes de 4 a 14 anos, até esta quarta-feira, dia 30, nas unidades
participantes. O Recreio nas Férias vai ocorrer em 64 polos na cidade, entre os dias 9 e 27 de janeiro,
com atividades de recreação, passeios, esporte, cultura e muita diversão. Também serão servidas três
refeições diárias. Vale lembrar que o programa é aberto a toda comunidade, não só aos estudantes da
Rede.    

Uma imagem com uma banda, com sanfona, guitarra e microfone, tocando para um grupo de cerca de 20
estudantes. Acima a notícia: 

Fim de prova com música 

E olha que legal: Depois de concluírem a Prova SP, na semana passada, os estudantes da EMEF
Professor Josué de Castro, da DRE Pirituba/Jaraguá, puderam curtir o show da companhia Komboza
Arte e Cultura na área verde da própria escola. O grupo apresentou músicas populares brasileiras,
trabalhando os diferentes ritmos nordestinos, com brincadeiras, cirandas, criando momentos de
descontração entre os estudantes, professores e funcionários da unidade. 

Uma imagem com um grupo de 12 crianças sentadas tocam flautas em cima de um palco enquanto uma
maestra guia a música. Acima a notícia: 

Estudantes flautistas 

Estudantes da EMEF José Alfredo Apolinário - Jardim Guarani, da DRE Freguesia/Brasilândia, estão
aprendendo a tocar flauta desde o início do ano. A turma até já se apresentou com a Orquestra de Flauta
da Fundação Sopro Novo Yamaha e em outros eventos da escola. A ação faz parte do programa Mais
Educação e as aulas são conduzidas pela professora Marta Guedes Lima. 

ASSINATURA: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

https://www.facebook.com/EducaPrefSP
https://www.instagram.com/educaprefsp/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/EducaPrefSP

