Em dia com
a Educação

Boletim quinzenal da Secretaria Municipal de Educação de Campinas

Mais de 1.500 pessoas passaram
pelo Ceprocamp, na segunda-feira,
11 de novembro, para conhecer de
perto os serviços que são oferecidos
pela instituição. Chamado de “Ceprocamp Aberto” essa é a primeira
vez que ele abre suas portas para a
população.
Para recepcionar os visitantes foram preparados estandes de orientações a respeito dos 22 cursos de
Qualificação Profissional e outros
5 profissionalizantes colocados à
disposição, assim como proporcionadas oficinas e outras atividades. O
curso mais procurado foi o de Enfermagem.
O evento contou com a presença
do prefeito Jonas Donizette e da
Secretária Municipal de Educação,
Solange Villon. “A melhor coisa na
vida é aprender e não importa a idade. Uma qualificação profissional
é uma oportunidade para se ganhar
um salário melhor e consequentemente aprimorar a qualidade de
vida”, comentou o prefeito.

Luiz Granzotto

Ceprocamp de
portas abertas

Riqueza
O Dia Nacional da Consciência
Negra é uma oportunidade valiosa para discutirmos a importância
do respeito às diferenças e o
valor do conhecimento científico.
Devemos valorizar a contribuição
de cidadãos negros que se destacaram como artistas, cientistas
e lideranças de nossa sociedade
de modo a mostrar a riqueza que
os afrodescendentes legaram e
legam ao Brasil. Gente como Machado de Assis, a atriz e cantora
Zezé Mota, o sociólogo Milton
Santos, a atriz Ruth de Souza,
sem falar de tantos outros. Do
mesmo modo, cabe a nós ressaltar o valor do saber científico, que
comprovou a inconsistência do
racismo à luz da razão.

emdiacomaeducacao@gmail.com

Solange Villon Kohn
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Desfile Afro Mirim agita escolas
Carlos Bassan

Inspirados pelo Mês da Consciência Negra, os educadores do
Cemei Maria do Carmo de Abreu
Sodré e Emei Recanto Infantil Vila
Rica, prepararam no dia 14 de novembro, o Desfile Afro Mirim.
Os traços marcantes da diversidade cultural e da história, como
as roupas e cabelos, contribuíram
para relembrar, de maneira dinâmica, conceitos trabalhados em

O figurino foi preparado pela equipe escolar

sala de aula. Além disso, o conhecimento adquirido durante o ano
letivo foi passado aos familiares e
à comunidade presente no evento.

Creche recebe
Naves-Mãe e o
incentivo à leitura show de dança
Cerca de 760 alunos das Naves-Mãe
Professor José Aristodemo Pinotti, na
Vila Réggio e Antônio Vieira de Oliveira, no Parque Shalon, tiveram uma
aula diferente no início do mês.
Os estudantes participaram da 7ª
edição do Community Day, uma campanha realizada pelos funcionários
do Parque Dom Pedro Shopping, em
Campinas.
Os colaboradores visitaram as unidades educacionais e contaram histórias
para os alunos. Eles também fizeram
doação de livros infantis como forma
de continuidade do projeto para incentivo à leitura.

Contar histórias por meio da dança
contemporânea para um público especial: os bebês. Com este objetivo, a
Companhia Tugudum proporcionou
uma manhã diferente aos alunos de 0
a 3 anos do CEI Christiano Osório de
Oliveira, no Jardim Independência, no
dia 14 de novembro.
O roteiro coreográfico, orientado
pelo corpo e o movimento das dançarinas, tiveram por finalidade a formação
de paisagens e personagens que compõem as histórias.
A apresentação foi um ponto de partida para ampliar as atividades culturais na instituição de ensino.
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Alunos e professores comemoram a premiação das escolas no concurso de redação

Feac premia estudantes da rede

Em uma noite marcada pela emoção, seis alunos da rede municipal
conquistaram o 4º Concurso de Redação “Minha Família na Escola”, no
ínício do mês. O evento foi promovido
dentro da 4ª Semana da Educação de
Campinas, realizada pela Feac.
A secretária de Educação, Solange
Villon, prestigiou a conquista dos alunos da rede. “Acredito em uma educação em que a família é parceira da
escola”, afirmou.
Os alunos premiados na categoria 5º
ano foram: Mariely Cariati, da Emef
Leonor Savi Chaib; Raquel Alves
Dias, da Emef Padre Avelino Canazza
e Kawany de Lima, da Emef Professo-

ra Clotilde Barraquet Von Zuben.
Na categoria 9ª ano foram contemplados: Rafaela Mendonça da Silveira,
da Emef Angela Cury Zakia; Rafael
Alziro Silva Pereira, da Emef Caic
Professor Zeferino Vaz e Gabriela Donadon Ferreira, da Emef Professora
Sylvia Simões Magro foram os vencedores.
Os primeiros colocados receberam
um notebook. Os demais classificados ganharam um iPod. Os pais desses
alunos foram presenteados com um
vale-compra no valor de R$ 300,00 e
os professores com um tablet. A escola
destes estudantes também foram premiadas com um kit multimídia.
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Antônio Oliveira

Retratos que falam

Ótimos resultados na competição - Vinícius Roberto da Silva, está no 6º ano
e foi um dos medalhistas de ouro pela Emef Dr. João Alves dos Santos na 16ª
Olimpíada Brasileira de Astronomia, organizada anualmente pela Sociedade
Astronômica Brasileira (SAB) e pela Agência Espacial Brasileira (AEB).
Os trabalhos pedagógicos desenvolvidos com os alunos por toda
a equipe da Emef Dr. Lourenço
Bellocchio, no Jardim Boa Esperança, foram expostos na 1ª Feira
Cultural “Aprendi, agora ensino”.
O evento aconteceu dia 09 de novembro e as turmas do 1º ao 9º ano
receberam toda a comunidade.
Apresentações, exposições e oficinas foram algumas das atividades
para possibilitar a socialização entre os alunos e expor para as famílias todos os trabalhos realizados
durante todo o ano letivo.

Arquivo pessoal

Hora da escola

“Corpo Humano” foi uma das exposições na feira

