
Plantio de aprendizagem

Na EMEF Sylvia Martin Pires, da DRE Ipiranga, a professora
Andreia do Nascimento Peixinho aproveita a horta como
estratégia para o processo de alfabetização. Os alunos do 1º
ao 4º ano botam a mão na terra, plantam legumes, verduras,
observam insetos e depois vão para sala de aula escrever tudo
o que encontraram. O projeto, ainda, reúne atividades de



reciclagem, compostagem e reaproveitamento de cascas de
alimentos. 

História viva

A turma do 5º ano do Colégio Liceu Coração de Jesus
participou de uma atividade sobre a história do bairro Campos
Elíseos, onde a escola é localizada. O coordenador do Museu
da Obra Salesiana no Brasil, Marcos Lima, acompanhou os
estudantes na caminhada até a praça atrás do colégio,
mostrou fotos e contou a história e curiosidades do local e do
Largo Coração de Jesus. Agora a escola quer expandir o
projeto de exploração do território para os alunos de todas as
etapas do ensino. 



Nas ondas do mundo nerd

E olha que legal: No CEU EMEF Mara Cristina Tartaglia Sena,
da DRE Ipiranga, os alunos estão aproveitando o estúdio de
rádio completo equipado com câmeras, microfones, mesa de
som e instrumentos para gravar o podcast Segunda Nerd. No
bate papo, eles conversam sobre séries, filmes e curiosidades
do mundo nerd. Os episódios começaram a ser lançados no
final do ano passado e já tiveram temas como anime, Star
Trek, Stranger Things e Wandinha. Você pode conferir todas as
edições no YouTube. 

Boletim da Educação em vídeo

https://youtu.be/HaJHrHV6Zt0
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A seguir as notícias da semana:
Três imagens. Na primeira, uma criança com camiseta preta sorri e exibe uma pinha em uma folha. Na
segunda, uma criança aparece cuidando de pés de alface. Na terceira, um grupo de seis crianças cuidam
de uma horta. Acima a notícia:

Plantio de aprendizagem

Na EMEF Sylvia Martin Pires, da DRE Ipiranga, a professora Andreia do Nascimento Peixinho aproveita a
horta como estratégia para o processo de alfabetização. Os alunos do 1º ao 4º ano botam a mão na terra,
plantam legumes, verduras, observam insetos e depois vão para sala de aula escrever tudo o que
encontraram. O projeto, ainda, reúne atividades de reciclagem, compostagem e reaproveitamento de
cascas de alimentos. 

Duas fotos. Na primeira, um estudante aponta para uma fotografia panorâmica nas mãos de um
professor. Na segunda, um professores fala com os estudantes em um espaço aberto, semelhante a uma
praça. Acima a notícia:

História viva

A turma do 5º ano do Colégio Liceu Coração de Jesus participou de uma atividade sobre a história do
bairro Campos Elíseos, onde a escola é localizada. O coordenador do Museu da Obra Salesiana no
Brasil, Marcos Lima, acompanhou os estudantes na caminhada até a praça atrás do colégio, mostrou
fotos e contou a história e curiosidades do local e do Largo Coração de Jesus. Agora a escola quer
expandir o projeto de exploração do território para os alunos de todas as etapas do ensino. 

Uma imagem com um grupo de estudantes sentados em um estúdio de rádio com microfones e uma
mesa central. Acima a notícia:

Nas ondas do mundo nerd

E olha que legal: No CEU EMEF Mara Cristina Tartaglia Sena, da DRE
Ipiranga, os alunos estão aproveitando o estúdio de rádio completo equipado
com câmeras, microfones, mesa de som e instrumentos para gravar o podcast
Segunda Nerd. No bate papo, eles conversam sobre séries, filmes e
curiosidades do mundo nerd. Os episódios começaram a ser lançados no final
do ano passado e já tiveram temas como anime, Star Trek, Stranger Things e
Wandinha. Você pode conferir todas as edições no YouTube. 

Por hoje é só, e até a próxima semana!

ASSINATURA: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

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