
Março Mulher 

Neste mês os CEUs da cidade estão com uma programação
especial em homenagem às mulheres. Estão acontecendo
contações de histórias e espetáculos gratuitos, que abordam
temas sobre lutas e histórias de mulheres que marcaram suas
épocas, como Frida Kahlo e Violeta Parra. As ações fazem
parte do Março Mulher. A programação completa pode ser
conferida no portal da SME. 



Mulheres Reais

Ainda sobre a valorização feminina, recentemente o CIEJA
Perus estampou nas portas de suas salas, imagens de
mulheres de representatividade e que são símbolos de luta.
Sonia Guajajara, Marielle Franco, Rosa Parks, entre outras
estão entre as escolhidas. A medida faz parte do projeto
“Mulheres Reais” em que as turmas puderam conhecer um
pouco mais sobre a história dessas mulheres e elegê-las para
nomear cada sala de aula e espaço físico da escola. 

Projeto Cafuné



E olha que legal: Quem não gosta de um cafuné? Na EMEI
Professor Lourenço Filho, da DRE Jaçanã/Tremembé, cafuné é
o nome da iniciativa que possibilita que os funcionários cuidem
uns dos outros, distribuam recadinhos e mimos por meio de um
mural fixado na escola. O gesto é uma forma de acolher e
escutar toda a equipe. Agora o projeto deve ser estendido às
crianças e famílias.

Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer

No cabeçalho:

Boletim da Educação
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Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://youtu.be/d5sWJUO6mV4
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


A seguir as notícias da semana:
Uma imagem com um grupo de crianças em uma sala com tatames, no fundo, duas mulheres com trajes
brancos e vermelhos. Acima a notícia:

Março Mulher 

Neste mês os CEUs da cidade estão com uma programação especial em homenagem às mulheres.
Estão acontecendo contações de histórias e espetáculos gratuitos, que abordam temas sobre lutas e
histórias de mulheres que marcaram suas épocas, como Frida Kahlo e Violeta Parra. As ações fazem
parte do Março Mulher. A programação completa pode ser conferida no portal da SME. 

Duas com portas de salas de aula, na primeira uma imagem de Marielle Franco é exibida e na segunda,
uma imagem de Nilse da Silveira é exibida. Acima a notícia:

Mulheres Reais

Ainda sobre a valorização feminina, recentemente o CIEJA Perus estampou nas portas de suas salas,
imagens de mulheres de representatividade e que são símbolos de luta. Sonia Guajajara, Marielle
Franco, Rosa Parks, entre outras estão entre as escolhidas. A medida faz parte do projeto “Mulheres
Reais” em que as turmas puderam conhecer um pouco mais sobre a história dessas mulheres e elegê-las
para nomear cada sala de aula e espaço físico da escola. 

Três imagens. Na primeira, uma escultura de uma mulher com um chapéu e roupas alaranjadas exibe um
letreiro escrito "Cafuné" em letras coloridas. Na segunda, é exibido um cartão escrito "Bianca, que seja
doce o dia, a vida e a alma. Aqui tem amor." Na terceira é exibido um cartão amarelo escrito "Cuide-se
você é única no mundo", ao lado outros papeis brancos com letras ilegíveis. Acima a notícia:

Projeto Cafuné

E olha que legal: Quem não gosta de um cafuné? Na EMEI Professor
Lourenço Filho, da DRE Jaçanã/Tremembé, cafuné é o nome da iniciativa que
possibilita que os funcionários cuidem uns dos outros, distribuam recadinhos e
mimos por meio de um mural fixado na escola. O gesto é uma forma de
acolher e escutar toda a equipe. Agora o projeto deve ser estendido às
crianças e famílias.

Por hoje é só, e até a próxima semana!
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