
Recreio nas Férias
Começa hoje com o primeiro boletim do ano a 41ª edição do
Programa “Recreio nas Férias” com o tema “O brincar e a paz
é a gente que faz”. A partir de hoje até o dia 27 de janeiro, 64
polos da capital oferecem atividades recreativas, esportivas e
culturais direcionadas a crianças e adolescentes de 4 a 14
anos. Os participantes recebem, ainda, três refeições diárias:
café da manhã, almoço e lanche da tarde. Toda a programação
é gratuita!



Uniforme e material escolar



E você sabia que desde o ano passado, estão disponíveis os
créditos para a compra do material e uniforme escolar dos
estudantes da Rede Municipal para o ano letivo de 2023? O
acesso para liberação de ambos os auxílios é feito pelo
aplicativo Kit Escolar DUEPAY. São R$ 573,53 para o uniforme,
e o valor para o material varia de R$ 41,26 a R$ 201,28, a
depender do ciclo de ensino do estudante. As compras devem
ser feitas nas lojas credenciadas da capital. Há mais de 280
pontos físicos em todas as regiões da cidade.

Calendário 2023
O calendário escolar para este ano já foi divulgado. O ano
letivo de 2023 começa no dia 6 de fevereiro e vai até 21 de
dezembro. O recesso escolar do meio do ano será de 10 a 21
de julho, e no final do ano, de 22 a 29 de dezembro.

Que seja um bom ano letivo para todos nós!



Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer

No cabeçalho:

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=plTg5hHg_Hc&ab_channel=EducaPrefSPSME
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


Boletim da Educação

Logo da Secretaria Municipal da Educação

Edição 83 – 09 a 15/12/2022

A seguir as notícias da semana:
Duas imagens. Na primeira, um grupo de crianças sentadas segura bolas de basquete. Na segunda, uma
turma de crianças com uma professora vestindo um colete escrito "recreio nas férias" posa para a foto.
Acima a notícia:

Recreio nas Férias

Começa hoje com o primeiro boletim do ano a 41ª edição do Programa “Recreio nas Férias” com o tema
“O brincar e a paz é a gente que faz”. A partir de hoje até o dia 27 de janeiro, 64 polos da capital
oferecem atividades recreativas, esportivas e culturais direcionadas a crianças e adolescentes de 4 a 14
anos. Os participantes recebem, ainda, três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde.
Toda a programação é gratuita!

Uma imagem com um estudante escrevendo com uma lapiseira em uma apostila. Acima a notícia:

Uniforme e material escolar

E você sabia que desde o ano passado, estão disponíveis os créditos para a compra do material e
uniforme escolar dos estudantes da Rede Municipal para o ano letivo de 2023? O acesso para liberação
de ambos os auxílios é feito pelo aplicativo Kit Escolar DUEPAY. São R$ 573,53 para o uniforme, e o
valor para o material varia de R$ 41,26 a R$ 201,28, a depender do ciclo de ensino do estudante. As
compras devem ser feitas nas lojas credenciadas da capital. Há mais de 280 pontos físicos em todas as
regiões da cidade.

Uma imagem com uma professora orientando um estudante sentado em sua mesa. Acima a notícia:

Calendário 2023

O calendário escolar para este ano já foi divulgado. O ano letivo de 2023 começa no dia 6 de fevereiro e
vai até 21 de dezembro. O recesso escolar do meio do ano será de 10 a 21 de julho, e no final do ano, de
22 a 29 de dezembro.
Que seja um bom ano letivo para todos nós!
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