
Vôlei adaptado premiado 
Os times de vôlei adaptado da Melhor Idade do CEU Quinta do
Sol, na Zona Leste da capital, estão se destacando nas
disputas da modalidade. As categorias 45+ e 68+ foram
classificadas para participar do campeonato sul-americano em
julho. Não à toa. Cerca de 40 atletas, com idade entre 45 até
mais de 75 anos, treinam pesado três vezes por semana no
CEU, sob orientação do professor Luciano Estanislau.



Bancos customizados 

Olha que legal: Personagens como Sonic, Pantera Negra,
Moana e outros heróis e heroínas vão estampar os bancos
distribuídos pelo CEU Água Azul. Os temas foram escolhidos
por meio de uma votação online que contou com a participação
de 800 pessoas. As pinturas serão feitas de forma
personalizada e vão dar novo significado aos bancos que
estavam sofrendo com depredações. 

Frascos para leite materno



Os Centros de Educação Infantil estão recebendo doações de
frascos de vidro para ajudar as mães a armazenar o leite
materno que é enviado às unidades. Pode ser recipiente de
maionese, café solúvel ou outros alimentos. Basta retirar o
rótulo e entregá-lo limpo no CEI mais próximo. Vale lembrar
que as escolas estão abertas para as mães que queiram
amamentar seus filhos no período das atividades escolares.

Por hoje é só, e até a próxima semana!



Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer
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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:

Vôlei adaptado premiado

Os times de vôlei adaptado da Melhor Idade do CEU Quinta do Sol, na Zona Leste da capital, estão se
destacando nas disputas da modalidade. As categorias 45+ e 68+ foram classificadas para participar do
campeonato sul-americano em julho. Não à toa. Cerca de 40 atletas, com idade entre 45 até mais de 75
anos, treinam pesado três vezes por semana no CEU, sob orientação do professor Luciano Estanislau.

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

Bancos customizados

Olha que legal: Personagens como Sonic, Pantera Negra, Moana e outros heróis e heroínas vão
estampar os bancos distribuídos pelo CEU Água Azul. Os temas foram escolhidos por meio de uma
votação online que contou com a participação de 800 pessoas. As pinturas serão feitas de forma
personalizada e vão dar novo significado aos bancos que estavam sofrendo com depredações. 

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:

Frascos para leite materno

Os Centros de Educação Infantil estão recebendo doações de frascos de vidro para ajudar as mães a
armazenar o leite materno que é enviado às unidades. Pode ser recipiente de maionese, café solúvel ou
outros alimentos. Basta retirar o rótulo e entregá-lo limpo no CEI mais próximo. Vale lembrar que as
escolas estão abertas para as mães que queiram amamentar seus filhos no período das atividades

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://youtu.be/b_qbza2TJHU
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


escolares. 

Por hoje é só, e até a próxima semana!
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