
Mães na busca ativa
As escolas da Rede Municipal começaram a contar com o
apoio das Mães Guardiãs no trabalho de busca ativa dos
estudantes. No total serão 5 mil mulheres que integram o
Programa Operação Trabalho (POT), realizado em parceria
com a SMDET, e foram contratadas inicialmente para ajudar no
cumprimento dos protocolos sanitários. Agora, essas mães
foram capacitadas para colaborar com as ações de trazer os
alunos que abandonaram os estudos de volta para a escola.

Escola reformada



A EMEF Olival Costa, da DRE São Mateus, fez reformas em
diferentes espaços: pátio, jardim, quadra, sala de leitura e
banheiros. Mais de 800 estudantes voltaram para a unidade
neste ano encantados com as melhorias. Tudo foi realizado
com a verba do PTRF. Os ambientes bem cuidados aumentam
a sensação de pertencimento de toda a comunidade escolar e
evita a depredação do patrimônio. 

Mediação de conflito 



Para finalizar, uma dica: Professores, gestores, equipes de
apoio, estudantes e familiares estão formando as comissões
de mediação de conflito das escolas municipais. A criação
desses grupos é garantida por uma lei municipal e sua
principal missão é ajudar a encontrar saídas coletivas e não
punitivas para situações do cotidiano escolar. Informe-se na
sua unidade e participe você também. 

Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer

No cabeçalho:

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://youtu.be/bc-Ifoe38Hg
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/
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A seguir as notícias da semana:
Uma imagem com seis mãos juntas.. Acima a notícia:

Mães na busca ativa

As escolas da Rede Municipal começaram a contar com o apoio das Mães Guardiãs no trabalho de
busca ativa dos estudantes. No total serão 5 mil mulheres que integram o Programa Operação Trabalho
(POT), realizado em parceria com a SMDET, e foram contratadas inicialmente para ajudar no
cumprimento dos protocolos sanitários. Agora, essas mães foram capacitadas para colaborar com as
ações de trazer os alunos que abandonaram os estudos de volta para a escola.

Três imagens. Na primeira, um pátio de escola mostra mesas novas recém reformadas. Na segunda, é
mostrado um banheiro de uma escola, também recém reformado, semelhante ao banheiro de um
shopping center. Na terceira, é mostrada a fachada de uma escola com pilares brancos e abaixo um
letreiro escrito "EMEI Olival Costa. Acima a notícia:

Escola reformada

A EMEF Olival Costa, da DRE São Mateus, fez reformas em diferentes espaços: pátio, jardim, quadra,
sala de leitura e banheiros. Mais de 800 estudantes voltaram para a unidade neste ano encantados com
as melhorias. Tudo foi realizado com a verba do PTRF. Os ambientes bem cuidados aumentam a
sensação de pertencimento de toda a comunidade escolar e evita a depredação do patrimônio. 

Duas imagens. Na primeira, um grupo de adultos e crianças sentam em mesas para dialogar. Na
segunda. uma mulher de pele branca e vestido fala em um microfone, ao fundo um telão escrito DRE
Itaquera e DRE Penha, 3° Edição. Acima a notícia:

Mediação de conflito 

Para finalizar, uma dica: Professores, gestores, equipes de apoio, estudantes e familiares estão formando
as comissões de mediação de conflito das escolas municipais. A criação desses grupos é garantida por
uma lei municipal e sua principal missão é ajudar a encontrar saídas coletivas e não punitivas para
situações do cotidiano escolar. Informe-se na sua unidade e participe você também. 

Por hoje é só, e até a próxima semana!
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