
Vem aí o ano letivo de 2023

Falta uma semana para as aulas começarem na Rede
Municipal e as escolas têm feito melhorias nas unidades, com
a verba do PTRF, para receber os alunos. São pinturas,
reformas e aquisições para que o ano de 2023 comece em
grande estilo. Junto com os cuidados com a infraestrutura,
também está o planejamento pedagógico. Na semana
passada, representantes da SME e das Diretorias Regionais
de Educação se reuniram para discutir as diretrizes do ano. 



Reconhecimento

Duas servidoras foram homenageadas na semana passada
pela Prefeitura de SP, em um evento no Theatro Municipal. A
professora Fernanda Silva dos Santos pelo trabalho
antirracista que faz com as crianças na EMEI Cidade Ademar
III. E a nutricionista Andrea Wang Catalani que possui
experiência em formar escolas como espaços de educação
alimentar nutricional. No ano passado, SP ganhou um prêmio
internacional pelo cardápio escolar sustentável. 

Parabéns a elas!



Grafite nos muros das
escolas

E para finalizar, olha que legal: 60 muros de escolas da Rede
já foram grafitados pelo artista e ex-professor Patrick Toledo
que possui o projeto Graffiti School. Com a ajuda de outros
artistas renomados do grafite e participação da comunidade,
Pack, como é conhecido, capta a essência da escola e
transforma em arte, dando mais vida e cor aos muros das
unidades. A próxima a receber a intervenção será a EMEI
Professora Lucília de Andrade Ferreira, da DRE Guaianases. 



Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer

No cabeçalho:

Boletim da Educação

Logo da Secretaria Municipal da Educação
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A seguir as notícias da semana:

Uma imagem com o auditório da Universidade de Direito da USP, cheio de pessoas, no fundo uma
cortina vermelha com um quadro de D. Pedro II. Acima a notícia:

Vem aí o ano letivo de 2023

Falta uma semana para as aulas começarem na Rede Municipal e as escolas têm feito melhorias nas
unidades, com a verba do PTRF, para receber os alunos. São pinturas, reformas e aquisições para que o
ano de 2023 comece em grande estilo. Junto com os cuidados com a infraestrutura, também está o
planejamento pedagógico. Na semana passada, representantes da SME e da Diretorias Regionais de
Educação se reuniram para discutir as diretrizes do ano. 

Duas imagens. Na primeira, um grupo de pessoas em ci9ma de um palco entregam um prêmio para uma
mulher, acima uma telão com o nome "Andrea Wang Catalani". Na segunda, um grupo de pessoas em
ci9ma de um palco entregam um prêmio para uma mulher, acima uma telão com o nome "Fernanda Silva
dos Santos".Acima a notícia:

Reconhecimento

Duas servidoras foram homenageadas na semana passada pela Prefeitura de SP, em um evento no
Theatro Municipal. A professora Fernanda Silva dos Santos pelo trabalho antirracista que faz com as
crianças na EMEI Cidade Ademar III. E a nutricionista Andrea Wang Catalani que possui experiência em

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=2ANt0Tqo7ho&feature=youtu.be
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


formar escolas como espaços de educação alimentar nutricional. No ano passado, SP ganhou um prêmio
internacional pelo cardápio escolar sustentável. 
Parabéns a elas!

Três imagens. Na primeira, um homem com camiseta vermelha está em uma escada grafitando um muro.
Na segunda, é exibido um muro com um grafite caricato de uma criança, com cabelo rosa e brincos de
estrelas, ao lado de um pássaro azul. Na terceira, é exibido o espaço de um escola de forma ampla, com
crianças brincando em um parque e no fundo um muro com um grafite caricato de uma criança com uma
lata de tinta spray na mãe. Acima a notícia:

Grafite nos muros das escolas

E para finalizar, olha que legal: 60 muros de escolas da Rede já foram grafitados pelo artista e ex-
professor Patrick Toledo que possui o projeto Graffiti School. Com a ajuda de outros artistas renomados
do grafite e participação da comunidade, Pack, como é conhecido, capta a essência a escola e
transforma em arte, dando mais vida e cor aos muros das unidades. A próxima a receber a intervenção
será a EMEI Professora Lucília de Andrade Ferreira, da DRE Guaianases. 
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