
Professores premiados
Na semana passada, a SME promoveu mais uma edição do
prêmio Educador em Destaque, em que são homenageados os
profissionais que destacaram por seus trabalhos durante o
ano. Eles são divididos nas categorias “Apoio Emérito”,
“Analista Emérito”, “Gestor Emérito” e “Professor Emérito”.
Além disso, há os Educadores em Destaque, que são cinco
professores que recebem prêmios em dinheiro que variam de
R$ 2 mil a R$ 10 mil.



Mitologia no escape room
Na EMEF Paulo Duarte, da DRE São Mateus, os estudantes
estão aprendendo mais sobre mitologia grega em um escape
room que eles próprios criaram. No jogo interativo e imersivo
que integra diferentes disciplinas, os participantes precisam
desvendar pistas, ler mensagens criptografadas e resolver
enigmas em 30 minutos. Durante o percurso, eles passam por
micromundos como caverna de Platão, corredor de monstros,
oceano do Aquaman, jardim de Perséfone, templo dos deuses,
submundo de Hades. O objetivo é encontrar os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) para escapar da esfinge.
 

Copinha do Breves
Para finalizar, olha que legal: Os professores de Educação
Física da EMEF Dr João Augusto Breves, da DRE São Miguel,
organizaram a “Copinha do Breves”, um campeonato
interclasse com jogos femininos e masculinos de futsal. Cada
sala representou uma seleção que está participando da Copa



do Mundo e para ilustrar as equipes, os professores fizeram
um painel, representando um álbum de figurinhas com os
jogadores. Os estudantes colaram seus próprios adesivos no
painel que está exposto no corredor da escola para que todos
possam ver.

Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer

No cabeçalho:
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Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://youtu.be/khi86R_obE0
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


A seguir as notícias da semana:
Uma imagem com cinco professores exibindo prêmios em um palco. Acima a notícia:

Professores premiados

Na semana passada, a SME promoveu mais uma edição do prêmio Educador em Destaque, em que são
homenageados os profissionais que destacaram por seus trabalhos durante o ano. Eles são divididos nas
categorias “Apoio Emérito”, “Analista Emérito”, “Gestor Emérito” e “Professor Emérito”. Além disso, há os
Educadores em Destaque, que são cinco professores que recebem prêmios em dinheiro que variam de
R$ 2 mil a R$ 10 mil. 

Uma imagem com um grupo de sete estudantes com fantasias gregas, no fundo um painel escrito
"confusão a grega". Acima a notícia:
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Na semana passada, a SME promoveu mais uma edição do prêmio Educador em Destaque, em que são
homenageados os profissionais que destacaram por seus trabalhos durante o ano. Eles são divididos nas
categorias “Apoio Emérito”, “Analista Emérito”, “Gestor Emérito” e “Professor Emérito”. Além disso, há os
Educadores em Destaque, que são cinco professores que recebem prêmios em dinheiro que variam de
R$ 2 mil a R$ 10 mil. 

Duas imagens. Na primeira dois estudantes colam figurinhas de um album na parede. Na segunda, uma
album de figurinhas com imagens de alunos no lugar de jogadores de futebol é exibido.. Acima a notícia:

Copinha do Breves

Para finalizar, olha que legal: Os professores de Educação Física da EMEF Dr João Augusto Breves, da
DRE São Miguel, organizaram a “Copinha do Breves”, um campeonato interclasse com jogos femininos e
masculinos de futsal. Cada sala representou uma seleção que está participando da Copa do Mundo e
para ilustrar as equipes, os professores fizeram um painel, representando um álbum de figurinhas com os
jogadores. Os estudantes colaram seus próprios adesivos no painel que está exposto no corredor da
escola para que todos possam ver.
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