
Universidades nos CEUs
A Rede de Universidades dos CEUs está com 4.680 vagas
abertas para nove cursos gratuitos de ensino superior
oferecidos na modalidade semipresencial pela Universidade
Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). 
 
Os polos funcionam em 52 CEUs da capital. Os interessados
precisam passar pelo vestibular da Univesp. Os cursos
compreendem três eixos básicos: licenciatura, computação, e
negócios e produção. As inscrições podem ser feitas até o dia
30 de março, pelo site da Univesp.
[https://www.vunesp.com.br/UVSP2204].



Professor em QR code

Os estudantes da EMEF Professor Fernando de Azevedo, da
DRE São Miguel, descobriram quem seriam seus professores
neste ano por meio de um QR code que estava disponível nas
listas nos murais da escola. Ao chegarem na unidade, no
primeiro dia de aulas, alunos e familiares apontaram a câmera
do celular para o QR code e já puderam ver os rostinhos dos
docentes em primeira mão. A ideia foi de uma professora da
unidade, que costuma fazer atividades com os alunos usando
essa ferramenta. 

Liceu na Rede Municipal



Agora o Colégio Liceu Coração de Jesus é uma das escolas
que integram a Rede Municipal de São Paulo. Uma parceria
com a Prefeitura garantiu a continuidade dessa unidade
centenária que faz parte da história do Centro de SP. Neste
ano, o Liceu vai atender 500 alunos, de Educação Infantil e
Ensino Fundamental I, em período integral.



Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer

No cabeçalho:

Boletim da Educação

Logo da Secretaria Municipal da Educação

Edição 88 – 13/ a 19/02/2023

A seguir as notícias da semana:

Uma imagem com um homem digitando em um notebook, no fundo um quadro escrito "UniCEU Casa
Blanca". Acima a notícia:

Universidades nos CEUs

A Rede de Universidades dos CEUs está com 4.680 vagas abertas para nove cursos gratuitos de ensino
superior oferecidos na modalidade semipresencial pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo
(Univesp). 
Os polos funcionam em 52 CEUs da capital. Os interessados precisam passar pelo vestibular da
Univesp. Os cursos compreendem três eixos básicos: licenciatura, computação, e negócios e produção.
As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de março, pelo site da Univesp.
 [https://www.vunesp.com.br/UVSP2204].

Duas imagens. Na primeira, en cima um texto em azul escrito "Conheça sua professora" e em baixo um
código QR. Acima a notícia:

Professor em QR code

Os estudantes da EMEF Professor Fernando de Azevedo, da DRE São Miguel, descobriram quem seriam
seus professores neste ano por meio de um QR code que estava disponível nas listas nos murais da
escola. Ao chegarem na unidade, no primeiro dia de aulas, alunos e familiares apontaram a câmera do
celular para o QR code e já puderam ver os rostinhos dos docentes em primeira mão. A ideia foi de uma
professora da unidade, que costuma fazer atividades com os alunos usando essa ferramenta. 

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

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://youtu.be/Q-fHj4tIhtg
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


lata de tinta spray na mãe.
Acima a notícia:

Liceu na Rede Municipal

Agora o Colégio Liceu Coração de Jesus é uma das escolas que integram a Rede Municipal de São
Paulo. Uma parceria com a Prefeitura garantiu a continuidade dessa unidade centenária que faz parte da
história do Centro de SP. Neste ano, o Liceu vai atender 500 alunos, de Educação Infantil e Ensino
Fundamental I, em período integral.

Por hoje é só, e até a próxima semana!
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