
Herbário escolar
Nesta reta final do ano letivo, estudantes dos 9º anos das
escolas municipais apresentam seus Trabalhos Colaborativos
de Autoria, os TCAs. Na EMEF Irineu Marinho, da DRE
Ipiranga, um grupo de sete adolescentes trabalhou na criação
de um herbário que cataloga a vegetação existente no território
escolar. Para organizar as espécies em um livro, eles
construíram uma prensa de madeira que desidrata as amostras
de vegetação coletadas. Nas pesquisas, além de descobrirem
a existência de PANCs (plantas alimentícias não
convencionais), foram encontradas espécies nativas de quatro
continentes.



Crianças cineastas 
E olha que legal: As crianças EMEI Vicente de Carvalho, da
DRE São Mateus, estão produzindo vídeos com microfones,
câmeras e equipamentos profissionais. O trabalho é resultado
do projeto “Criancine: Experiências Audiovisuais na Educação
Infantil” que já dura três meses e oferece aos pequenos,
oficinas para que eles aprendam a lidar com luz, som, figurino,
além de produzir roteiros. 

Cultura afro-brasileira
A EMEF Professor Josué de Castro, da DRE Pirituba/Jaraguá,
promoveu mais uma edição do África Brasil, que ocorre desde



2014 com o intuito de homenagear a resistência do povo
brasileiro e a cultura afro-brasileira. O público pode conferir nas
salas de aula, exposição de trabalhos, apresentação de poesia
e música, e dos vídeos produzidos pelos estudantes
relacionados ao tema. Os alunos também se apresentaram na
quadra recitando poesias, cantando e dançando.

Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer

No cabeçalho:

Boletim da Educação

Logo da Secretaria Municipal da Educação

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://youtu.be/FLsve98M9jI
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, três estudantes observam um livro aberto com desenhos de plantas. Na
segunda, uma horta deparada em três espaços cercados por tijolos exibe alfaces e outras plantas. Acima
a notícia:

Herbário escolar

Nesta reta final do ano letivo, estudantes dos 9º anos das escolas municipais apresentam seus Trabalhos
Colaborativos de Autoria, os TCAs. Na EMEF Irineu Marinho, da DRE Ipiranga, um grupo de sete
adolescentes trabalhou na criação de um herbário que cataloga a vegetação existente no território
escolar. Para organizar as espécies em um livro, eles construíram uma prensa de madeira que desidrata
as amostras de vegetação coletadas. Nas pesquisas, além de descobrirem a existência de PANCs
(plantas alimentícias não convencionais), foram encontradas espécies nativas de quatro continentes.

Duas imagens. Na primeira, uma criança com um tablet filma outra criança em uma motoca. Na segunda,
uma criança com um colete de fotógrafo e uma boina posa para a câmera. Acima a notícia:

Crianças cineastas 

E olha que legal: As crianças EMEI Vicente de Carvalho, da DRE São Mateus, estão produzindo vídeos
com microfones, câmeras e equipamentos profissionais. O trabalho é resultado do projeto “Criancine:
Experiências Audiovisuais na Educação Infantil” que já dura três meses e oferece aos pequenos, oficinas
para que eles aprendam a lidar com luz, som, figurino, além de produzir roteiros. 

Uma imagem com um grupo de estudantes em uma roda na sala de aula. Acima a notícia:

Cultura afro-brasileira

A EMEF Professor Josué de Castro, da DRE Pirituba/Jaraguá, promoveu mais uma edição do África
Brasil, que ocorre desde 2014 com o intuito de homenagear a resistência do povo brasileiro e a cultura
afro-brasileira. O público pode conferir nas salas de aula, exposição de trabalhos, apresentação de
poesia e música, e dos vídeos produzidos pelos estudantes relacionados ao tema. Os alunos também se
apresentaram na quadra recitando poesias, cantando e dançando.
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