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EDUCAÇÃO DIGITAL 
PARA NOSSOS ALUNOS

Comunicar, aproximar e convi-
ver! Trocar e compartilhar 
boas práticas, para todos 
crescerem! Ganham Edu-
cadores, Escolas, Equi-
pamentos, Conselhos e, 
principalmente, aqueles 
que precisam dos nos-
sos olhares e das nossas 
ações: Os alunos!

Cleide Bochixio
Secretária de Educação

DE CASA PARA A SALA DE AULA 
CRIATIVIDADE NA HORA DE UTILIZAR 
MATERIAIS RECICLÁVEIS

JOGOS TEMÁTICOS 
PROTAGONIZAM APRENDIZADO

INCLUSÃO 
EM FORMA DE ESPETÁCULO 

COMUNIDADE GUARDIÃ, 
LIXO NO LUGAR CERTO!

Professores e alunos da EJA e 4º 
e 5º ano da rede municipal estão 
recebendo 8.500 tablets, que per-
mitem a experiência da sala de 
aula na palma das mãos.

Com criatividade e protagonismo, 
alunos idealizaram trabalhos com 
materiais recicláveis e receberam 
destaque nas propostas pedagó-
gicas da EMEIEF Cora Coralina. 

Contribuindo com o aprendizado, 
a prática de jogos na sala de aula 
tem proporcionado maior partici-
pação dos alunos da EJA.

Alunos, familiares e professores 
das escolas municipais prestigia-
ram a estreia online do musical 
“João sem Nome”, de Oswaldo 
Montenegro.

Comunidade escolar e moradores 
do entorno da Creche Vereador 
Cosmo do Gás, no Sítio dos Vianas, 
eliminam o acúmulo de lixo em 
frente ao anexo da creche.
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EDUCAÇÃO DIGITAL 
PARA NOSSOS ALUNOS

Alunos e professores do 4° e 5° 
ano do ensino fundamental, 
professores de creches muni-
cipais e inclusão, além de pro-
fessores, instrutores e alunos 
da EJA - Educação de Jovens 
e Adultos, já começaram a re-
ceber os tablets para acompa-
nhar as aulas em casa. 

“Ganham alunos e professores, 
principalmente neste momento 
que estamos vivendo, em que te-
mos que conciliar aulas presen-
ciais e remotas. Muito funcional 
para nós, professores, aplicar-
mos as atividades e nossos alu-
nos realizarem suas tarefas”.

Destacou a professora Maria 
Cristina Vitorino Pinto, da 
Emeief José Lazarini Junior 
(direita), ao lado da profes-
sora Sandra Maria Monsanto 
Glória, à esquerda.

Comemorou a aluna Ingrid 
Jesse Pintor, da turma do 5° 

ano A, da Emeief José Lazarini 
Junior, na Vl. Marina.

Os desafios da pandemia fizeram com que a Educação de 
Santo André evoluísse para a era digital. Agora, professores 
e alunos do 4º e 5º ano da rede municipal, além de profes-
sores e alunos da EJA, estão recebendo 8.500 tablets da mar-
ca Samsung, com película protetora e capa, já formatados 
com a plataforma pedagógica Microsofit Teams, que permite 
às nossas crianças ter a experiência da sala de aula na palma 
das mãos. É a tecnologia sendo usada a favor do aprendiza-
do, permitindo que as nossas crianças evoluam no ensino à 
distância, de forma inclusiva e interativa.

Os tablets, do modelo Samsung Galaxy – SM- T295, já vêm per-
sonalizados com os dados de cada aluno e as tarefas a serem 
realizadas. Todos os aparelhos contam com sistema Knox de 
segurança para proteção de dados, monitoramento de rastreio 
e localização. Permite ainda que aplicativos, documentos e sis-
temas, sejam implantados à distância, garantindo aos alunos e 
professores o acesso aos conteúdos de forma rápida e eficiente.

“Eu tenho duas irmãs em casa e temos 
que dividir o computador, que já 

está bem velhinho, para estudar. 
Agora eu vou conseguir fazer mi-
nhas aulas e as tarefas da esco-
la com mais tranquilidade”.

CLIQUE PARA VOLTAR
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JOGOS TEMÁTICOS 
PROTAGONIZAM APRENDIZADO

Por conta da pandemia, as festas juninas ainda não podem 
ser retomadas. Mas o Centro Público João Amazonas resgatou 
o espírito junino e realizou jogos com o objetivo de introduzir 
diversas disciplinas para duas turmas da Educação de Jovens 
e Adultos. Um dos destaques das atividades aplicadas foi o 
Bingo, proporcionando momentos de descobertas que apro-
ximaram os alunos da realidade dos números, da identifica-
ção das letras, e da orientação geográfica. 

Com direito a prendas doadas pelos professores e comerciantes 
da região, os alunos ganharam chuveiro elétrico, jogo de porta 
toalha e saboneteira, caixa de areia para pet, alimentos e refri-
gerantes, caixas de 10 litros de açaí, cupuaçu e creme de bana-
na caramelizada, e até kit salgados de buffet, entre outras. 
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“Como todos adoram essa épo-
ca do ano, aproveitamos a des-
contração do jogo para re-
forçar pedagogicamente a 
matemática, já que brincan-
do conseguem aprender de 
uma maneira mais interativa 
e eficaz”, garantiu a professora 
Carolina Cerqueira Hoschette.

CLIQUE PARA VOLTAR



O tema Inclusão recebeu uma nova perspectiva. Alunos, fami-
liares e professores das escolas municipais prestigiaram a es-
treia do musical “João sem Nome”, assinado pelo cantor e com-
positor Oswaldo Montenegro, no dia 22 de junho. O espetáculo 
online, encenado pela Oficina dos Menestreis, foi apresentado 
com a participação de cadeirantes e deficientes visuais no elenco.  

A temática, que já faz parte da rotina na rede municipal de ensi-
no, gerou a reflexão sobre a inclusão nos mais diversos cenários. 
Em Santo André, cerca de mil alunos com deficiência estudam na 
rede municipal de ensino e contam com atendimento especial e 
de qualidade. Acompanhar momentos como este, reforça que to-
dos são capazes de aprender e se desenvolver. 

CLIQUE PARA VOLTAR
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DE CASA PARA 
A SALA DE AULA 
CRIATIVIDADE NA HORA DE 
UTILIZAR MATERIAIS RECICLÁVEIS

Já para as crianças recém alfa-
betizadas ou em processo de 
alfabetização, a proposta da 
atividade consistiu em fabricar 
um alfabeto móvel com o ma-
terial disponível para a escrita. 

“Professores que se identificam 
com assuntos ligados à astrono-
mia encantam e motivam mais 
os alunos. O resultado é bem 
mais eficaz nas descobertas e 
engajamento”, completou Apa-
recida Lourente Soares, vice-di-
retora da EMEIEF Cora Coralina. 

“Adorei participar desta atividade. 
Usei minha criatividade e testei al-

gumas opções de materiais, mas 
o melhor resultado foi com a for-
ma da caixa de ovo. Pintei cada 
um com a cor que representasse 
os planetas para fazer meu pró-

prio sistema solar”, disse o aluno 
Miguel Rickelme Fidelis de Barros, 

do 4° ano da EMEIEF Cora Coralina

Sustentabilidade em foco: tudo começou durante o período 
de ensino remoto e agora é realizado em sala de aula. Com 
criatividade e protagonismo dos alunos na hora de idealizar 
os trabalhos com materiais recicláveis, duas atividades rece-
beram destaque nas propostas pedagógicas da EMEIEF Cora 
Coralina. Com o envolvimento da comunidade escolar, forma-
da pelos professores, alunos e seus familiares, materiais como 
caixa de ovos, caixa de pizza, papelão, barbante, palitos, entre 
outros recursos, foram reaproveitados.

CLIQUE PARA VOLTAR
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COMUNIDADE GUARDIÃ, 
LIXO NO LUGAR CERTO!

“Esta iniciativa tem força porque tem o envolvimento da co-
munidade. Os moradores decidiram juntar recursos e empe-
nho e o resultado está aí, espaço revitalizado e cuidado, cores 
alegres, desenhos escolhidos pelos alunos, e pintados pelos 
nossos professores”, comemora a diretora da Creche Verea-
dor Cosmo do Gás, Adriana Martins.

“A nossa ideia foi tirar a sujeira da porta da escola e trazer 
consciência que ali não era um depósito de lixo. Nos torna-
mos guardiões, pois diariamente estamos de olho para man-
ter o lugar sempre limpo. Todos saem ganhando com isso”, 
pontua o morador José Prudêncio dos Santos Neto, que re-
side há mais de 30 anos no local. 

Um resultado incrível de transformação de um espaço com 
o apoio da comunidade escolar e moradores do entorno da 
Creche Vereador Cosmo do Gás, no Sítio dos Vianas. Foi com 
o propósito de eliminar o acúmulo de lixo em frente ao anexo 
da creche, que hoje as crianças da educação infantil (4 anos), 
podem frequentar a unidade sem inconvenientes.  

Desde 2018, muito além de um projeto pedagógico com os 
alunos, moradores se envolveram na missão de se tornarem 
verdadeiros guardiões para que o local não fosse mais ponto 
de descarte de lixo. Com monitoramento frequente, inclusi-
ve com a utilização de câmeras, zelam pela limpeza ao redor. 
Juntamente com o conselho da escola, se juntaram para cus-
tear a pintura dos gradis e estrutura do espaço. Além disso, 
cuidam com muita dedicação do que chamam de floreira, com 
diversas espécies de plantas ao lado do parque das crianças. 

CLIQUE PARA VOLTAR
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