
Passeio pela cidade 
O programa Recreio nas Férias segue animado em 64 polos
da capital. E além das atividades de cultura, lazer e esportes,
as crianças participantes têm feitos passeios pela cidade. Na
semana passada, as crianças do CECI Tenondé Porã foram
até o Museu das Culturas Indígenas. Zoológico, museus,
parques e a visita em times de futebol e em prédios públicos
como Palácio do Governo, Assembleia e Prefeitura também
estão na programação. Tudo para divertir e entreter a
criançada enquanto as aulas não começam!



CEIs também participam

As crianças atendidas pelos CEIs, que funcionam como polo
de atendimento nas férias, também estão uma programação
especial fora das unidades. As crianças do CEI João XXIII já
foram ao Planetário do Carmo e ainda vão ao Zoológico de
Guarulhos e ao Museu do Futebol. Já o CEI Sonho Nosso e
Novo Ser vai passar pelo Parque Pinheirinho, enquanto as
crianças do CEI Lima Barreto vão se divertir no Horto
Florestal. 



Tênis no CEU Casa Blanca
Para finalizar, anota essa dica: O CEU Casa Blanca está com
uma parceria com o Instituto Patrícia Medrado, organização de
uma tenista brasileira premiada que ensina tênis para toda
comunidade. É uma oportunidade de aprender esse esporte,
pouco acessível à população em geral, de forma inclusiva, leve
e divertida. Com o término das férias, as atividades retornarão
em duas aulas por semana. Quem quiser participar, é só ir até
o CEU Casa Blanca e se inscrever!



Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer
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A seguir as notícias da semana:
Uma foto com um grupo de crianças com coletes laranjas em um zoológico. Acima a notícia:

Passeio pela cidade 

O programa Recreio nas Férias segue animado em 64 polos da capital. E além das atividades de cultura,
lazer e esportes, as crianças participantes têm feitos passeios pela cidade. Na semana passada, as
crianças do CECI Tenondé Porã foram até o Museu das Culturas Indígenas. Zoológico, museus, parques
e a visita em times de futebol e em prédios públicos como Palácio do Governo, Assembleia e Prefeitura
também estão na programação. Tudo para divertir e entreter a criançada enquanto as aulas não
começam!

Duas imagens. Na primeira, três crianças estão em um cinema olhando para a tela. Na segunda, duas
crianças sentadas em um carro com cadeiras de bebê posam para a foto. Acima a notícia:

CEIs também participam

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://youtu.be/D3ew7VsZfo0
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


As crianças atendidas pelos CEIs, que funcionam como polo de atendimento nas férias, também estão
uma programação especial fora das unidades. As crianças do CEI João XXIII já foram ao Planetário do
Carmo e ainda vão ao Zoológico de Guarulhos e ao Museu do Futebol. Já o CEI Sonho Nosso e Novo
Ser vai passar pelo Parque Pinheirinho, enquanto as crianças do CEI Lima Barreto vão se divertir no
Horto Florestal. 

Uma imagem com um grupo de pessoas praticando tênis em uma quadra. Acima a notícia:

Tênis no CEU Casa Blanca

Para finalizar, anota essa dica: O CEU Casa Blanca está com uma parceria com o Instituto Patrícia
Medrado, organização de uma tenista brasileira premiada que ensina tênis para toda comunidade. É uma
oportunidade de aprender esse esporte, pouco acessível à população em geral, de forma inclusiva, leve e
divertida. Com o término das férias, as atividades retornarão em duas aulas por semana. Quem quiser
participar, é só ir até o CEU Casa Blanca e se inscrever!
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