
Roda de conversa vira
podcast

No CEI Olga Benário Prestes, da DRE Campo Limpo, a
professora Elisangela Nunes desenvolve o podcast “Tatu do
bem!”, dando voz às crianças e permitindo sua escuta. Na
semana passada, no primeiro encontro do ano, a doula
Luciana Nunes, que é mãe de uma das crianças do CEI,
conversou com a turma sobre autocuidado e o contato do bebê
com a mãe. Todos os encontros são gravados e ao final do
ciclo, a educadora faz a edição e publica os áudios em forma
de podcast. Os episódios do ano passado podem ser
encontrados no Spotify. 



Criando com programação 

Utilizando conhecimentos em programação, os estudantes da
EMEF José Hermínio Rodrigues, da DRE
Freguesia/Brasilândia, não param de criar. Durante as
atividades do Laboratório de Educação Digital (LED), eles já
montaram teleférico, roda gigante, chapéu mexicano que se
movimentam e até uma guitarra na qual é possível reproduzir
as notas musicais. 

Rugby no CEU Alvarenga 



O CEU Alvarenga está com inscrições abertas para as aulas
de rugby que ocorrem de terça e quinta-feira, das 14h às 15h.
Podem participar adolescentes de 12 a 16 anos de idade. Para
se inscrever é necessário ir até o CEU com RG, comprovante
de endereço e foto 3x4. 

Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer

No cabeçalho:

Boletim da Educação
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A seguir as notícias da semana:
Uma imagem com um grupo de senhoras em uniformes listrados, em preto e branco, de voleibol ao lado
de um treinador. Acima a notícia:

Roda de conversa vira podcast

No CEI Olga Benário Prestes, da DRE Campo Limpo, a professora Elisangela Nunes desenvolve o
podcast “Tatu do bem!”, dando voz às crianças e permitindo sua escuta. Na semana passada, no primeiro
encontro do ano, a doula Luciana Nunes, que é mãe de uma das crianças do CEI, conversou com a

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=ihNakrJK83A
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


turma sobre autocuidado e o contato do bebê com a mãe. Todos os encontros são gravados e ao final do
ciclo, a educadora faz a edição e publica os áudios em forma de podcast. Os episódios do ano passado
podem ser encontrados no Spotify. 

Uma imagem com um branco pintado com um desenho do personagem Homem de Ferro. Acima a
notícia:

Criando com programação

Utilizando conhecimentos em programação, os estudantes da EMEF José Hermínio Rodrigues, da DRE
Freguesia/Brasilândia, não param de criar. Durante as atividades do Laboratório de Educação Digital
(LED), eles já montaram teleférico, roda gigante, chapéu mexicano que se movimentam e até uma
guitarra na qual é possível reproduzir as notas musicais. 

Duas imagens. Na primeira, duas mães estão amamentando seus bebês. Na segunda, um grupo de
bebês brincam com as mães ao lado. Acima a notícia:

Rugby no CEU Alvarenga 

O CEU Alvarenga está com inscrições abertas para as aulas de rugby que ocorrem de terça e quinta-
feira, das 14h às 15h. Podem participar adolescentes de 12 a 16 anos de idade. Para se inscrever é
necessário ir até o CEU com RG, comprovante de endereço e foto 3x4. 

Por hoje é só, e até a próxima semana!
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