
Volta às aulas



Começa hoje o ano letivo de 2023. Mais de um milhão de
estudantes retomam as atividades nas escolas da Rede
Municipal. Nas últimas semanas, as unidades passaram por
reformas e melhorias, enquanto gestores e professores fizeram
encontros pedagógicos para alinhar as diretrizes do ano.
Esforço e trabalho da equipe da SME para que seja mais um
ano de muito aprendizado. Bom retorno, pessoal!

PDE na conta



A Prefeitura pagou na semana passada R$ 293 milhões
referentes ao PDE de 2022 para os servidores da Educação. O
pagamento, que costuma ocorrer em abril, foi antecipado. Mais
de 74,6 mil funcionários foram beneficiados, e o valor máximo
deste ano chegou a R$ 7.800. O PDE é calculado a partir de
dois indicadores: desempenho da escola em que o servidor
atua, mais a sua assiduidade. 

Adolescência em HQ



Para finalizar, olha que legal: o professor Marcos Roberto da
Silva Moreira, da EMEF Joaquim Osório Duque Estrada, na
Zona Leste, está desenvolvendo histórias em quadrinhos sobre
os dilemas da adolescência em parceria com um programa da
Unifesp. A personagem principal chamada Jovenilda é uma
menina negra, moradora da periferia que foi inspirada em uma
aluna real. Na primeira HQ, Jovenilda fala sobre o
confinamento na pandemia. As histórias podem ser conferidas
no portal Adole-sendo.
https://adole-sendo.info/divulgacao/2022/08/19/adolescer-em-
quadrinhos/#page-content

Por hoje é só, e até a próxima semana!

Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer

No cabeçalho:

Boletim da Educação

Logo da Secretaria Municipal da Educação

Edição 87 – 06/02 a 12/02/2023

A seguir as notícias da semana:

Uma imagem com uma professora olhando para a câmera. Acima a notícia:

PDE na conta

A Prefeitura pagou na semana passada R$ 293 milhões referentes ao PDE de 2022 para os servidores
da Educação. O pagamento, que costuma ocorrer em abril, foi antecipado. Mais de 74,6 mil funcionários

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://youtu.be/qL-5WTKIpJk
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


foram beneficiados, e o valor máximo deste ano chegou a R$ 7.800. O PDE é calculado a partir de dois
indicadores: desempenho da escola em que o servidor atua, mais a sua assiduidade. 

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:

Volta às aulas

Começa hoje o ano letivo de 2023. Mais de um milhão de estudantes retomam as atividades nas escolas
da Rede Municipal. Nas últimas semanas, as unidades passaram por reformas e melhorias, enquanto
gestores e professores fizeram encontros pedagógicos para alinhar as diretrizes do ano. Esforço e
trabalho da equipe da SME para que seja mais um ano de muito aprendizado. Bom retorno, pessoal!

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:

Adolescência em HQ

Para finalizar, olha que legal: o professor Marcos Roberto da Silva Moreira, da EMEF Joaquim Osório
Duque Estrada, na Zona Leste, está desenvolvendo histórias em quadrinhos sobre os dilemas da
adolescência em parceria com um programa da Unifesp. A personagem principal chamada Jovenilda é
uma menina negra, moradora da periferia que foi inspirada em uma aluna real. Na primeira HQ, Jovenilda
fala sobre o confinamento na pandemia. As histórias podem ser conferidas no portal Adole-sendo.
https://adole-sendo.info/divulgacao/2022/08/19/adolescer-em-quadrinhos/#page-content
 
Por hoje é só, e até a próxima semana!
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