
Rito de passagem
A EMEI Monteiro Lobato, da DRE Ipiranga, fez na semana
passada, o tradicional rito de passagem com as crianças que
concluíram a educação infantil e vão começar no Ensino
Fundamental em 2023. O evento contou com jantar com pizza,
a pedido dos formandos, contação de história, e por fim, todos
se reuniram em volta de uma fogueira para aquecer
marshmallows, reforçando o sentimento de coragem para nova
fase da vida desses estudantes. 



“Funiculì Funiculà” 

E olha que legal: os estudantes do curso de italiano dos polos
Rosa da China, Sapopemba e São Rafael do CELP
mergulharam ainda mais no universo da Itália e foram assistir a
um espetáculo lírico com as clássicas canções como “Volare” e
“Funiculì Funiculà.” O evento promove a relação entre a língua
italiana, a arte e a cultura contemplando alguns dos objetivos
propostos para a aprendizagem pelo Centro de Estudos de
Línguas Paulistano. A ação foi promovida pela COCEU e
ProArt. 

Personalidades negras
Para finalizar, estudantes do 1º ano da EMEF Mururés, da DRE
São Miguel, fizeram releituras de 50 obras da exposição
“Grandes Personalidades Negras” que está em cartaz no MIS.
A professora Fernanda Demori Gaviolli dividiu os alunos em
duplas que trabalharam com tinta guache, pincéis e cartolina. A
atividade teve como objetivo conscientizar crianças e adultos



sobre racismo e fazer da intervenção artística uma prática
antirracista. O resultado do trabalho foi exposto na escola.

https://youtu.be/7fZeIxKM69U
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A seguir as notícias da semana:
Uma imagem com uma criança apontando uma vareta para uma fogueira. Acima a notícia:

Rito de passagem

A EMEI Monteiro Lobato, da DRE Ipiranga, fez na semana passada, o tradicional rito de passagem com
as crianças que concluíram a educação infantil e vão começar no Ensino Fundamental em 2023. O
evento contou com jantar com pizza, a pedido dos formandos, contação de história, e por fim, todos se
reuniram em volta de uma fogueira para aquecer marshmallows, reforçando o sentimento de coragem
para nova fase da vida desses estudantes. 

Uma imagem com um grupo de crianças em um palco posando para a foto com três adultos, dois
homens de terno cinza e uma mulher de vestido vermelho. Acima a notícia:

“Funiculì Funiculà” 

E olha que legal: os estudantes do curso de italiano dos polos Rosa da China, Sapopemba e São Rafael
do CELP mergulharam ainda mais no universo da Itália e foram assistir a um espetáculo lírico com as
clássicas canções como “Volare” e “Funiculì Funiculà.” O evento promove a relação entre a língua
italiana, a arte e a cultura contemplando alguns dos objetivos propostos para a aprendizagem pelo Centro
de Estudos de Línguas Paulistano. A ação foi promovida pela COCEU e ProArt. 

Três imagens. Nas duas primeiras, duas crianças apontam para um quadro com suas respectivas
pinturas. Na primeira, no quadro é exibido um rosto de uma mulher negra. Na segunda, linhas
esverdeadas exibem um medalhão azul no centro. Na terceira imagem, uma série de quadros são
exibidos no corredor de uma escola. Acima a notícia:

Personalidades negras

Para finalizar, estudantes do 1º ano da EMEF Mururés, da DRE São Miguel, fizeram releituras de 50
obras da exposição “Grandes Personalidades Negras” que está em cartaz no MIS. A professora
Fernanda Demori Gaviolli dividiu os alunos em duplas que trabalharam com tinta guache, pincéis e
cartolina. A atividade teve como objetivo conscientizar crianças e adultos sobre racismo e fazer da
intervenção artística uma prática antirracista. O resultado do trabalho foi exposto na escola.
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