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VOLTA ÀS AULAS
COM SEGURANÇA

OLIMPÍADAS 
EM FOCO

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
É REFERÊNCIA EM SANTO ANDRÉ

EDUCAÇÃO MANTÉM DIÁLOGO 
COM A CATEGORIA

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
EM REVISTA

Respeitando todos os protocolos 
de segurança as escolas da rede 
municipal de ensino de Santo An-
dré retomaram as aulas presen-
ciais  no dia 3 de agosto.

Para homenagear os Jogos Olímpi-
cos realizados neste ano em Tóquio, 
no Japão, os 12 Centros Educacio-
nais de Santo André realizaram o 
CESA em Ação nas Olimpíadas. 

Dois encontros virtuais receberam 
destaque: uma palestra foi destina-
da a familiares de alunos do Caem 
e a outra para profissionais da Edu-
cação Inclusiva do município.

A Secretaria de Educação e o Sind-
serv têm mantido diálogos propor-
cionando maior alinhamento para 
que a instituição contribua com a 
Educação da cidade.

A primeira edição da EMEA em re-
vista traz assuntos como ciências 
da natureza, curiosidades e expe-
riências, abordando a educação 
ambiental com os alunos da rede.
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No último dia 6 de agosto, comemoramos o dia nacional dos 
profissionais da educação. Gostaria de cumprimentar os pro-
fissionais que trabalham em sala de aula, as equipes gestoras 
e todos os servidores que atendem os alunos, seja no horário 
de entrada, na merenda ou na saída, e que de alguma forma 
contribuem para a formação das novas gerações que frequen-
tam as unidades escolares. Essa data reconhece a importância
do papel de todos os profissionais aos quais envio um abraço e 
desejo sucesso no desempenho das suas funções.

Cleide Bochixio
Secretária de Educação



VOLTA ÀS AULAS
COM SEGURANÇA

Respeitando todos os protocolos de segurança e com o aco-
lhimento especial de boas vindas por parte dos profissionais 
da Educação, as escolas da rede municipal de ensino de San-
to André retomaram as aulas presenciais  no dia 3 de agos-
to. Graças às medidas sanitárias atendidas rigorosamente, 
Denise Eugênia Silva Semeão sentiu-se segura para levar o fi-
lho Augusto Antonio Silva Semeão, de 8 anos, para a Emeief 
Profº Nicolau Moraes Barros, na Vila Pires. 

“Este retorno presencial foi 
muito importante para nos-
sas crianças. Nos sentimos 
confiantes pela organização 
e os protocolos adotados. 
Estamos acreditando que as 
coisas vão cada vez mais me-
lhorar”, comemorou Denise.
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CLIQUE PARA VOLTAR

Para homenagear os Jogos Olímpicos realizados neste ano 
em Tóquio, no Japão, os 12 Centros Educacionais de Santo 
André realizaram o CESA em Ação nas Olimpíadas. A ativida-
de virtual teve como objetivo contribuir no desenvolvimen-
to educacional dos alunos de forma criativa, lúdica e ainda 
mais participativa!

Entre as principais atividades 
desenvolvidas, foram destaque 
aulas de algumas modalidades 
olímpicas; vídeos narrativos so-
bre fatos históricos do evento 
esportivo; curiosidades gas-
tronômicas do Japão; aulas de 
ritmos de países participantes; 
confecção de brinquedos; 
curiosidades tecnológicas e 
práticas sustentáveis nas 
Olimpíadas, entre outras.  

E assista o vídeo
de lançamento

CLIQUE
AQUI

https://fb.watch/7jLXB5W-XS/


Recentemente dois encontros virtuais receberam destaque, 
como a palestra destinada a familiares de alunos do Caem (Cen-
tro de Atendimento Educacional Multidisciplinar), com a temá-
tica “Pais e mães precisam de colo - Desafios emocionais no cui-
dado de crianças com dificuldades escolares”. O evento online 
contou com a palestra do psicólogo Herbert Guazelli, profissio-
nal que trouxe significativas contribuições aos participantes.

Já o segundo encontro, desta vez, destinado a profissionais 
da Educação Inclusiva do município, trouxe o tema “Tecno-
logia Assistiva: Um caminho para a inclusão”. A palestra de 
sensibilização do Programa Educacional TiX Letramento,  foi 
ministrada por Bárbara Delpretto, consultora do Programa 
Educacional TiX Letramentro, que é mestre em educação e 
assessora pedagógica em educação especial inclusiva. 

CLIQUE PARA VOLTAR
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
EM REVISTA

A primeira edição da EMEA em revista já está no ar! A Escola Mu-
nicipal de Educação Ambiental Parque Tangará/Parque Escola 
de Santo André lançou a publicação que traz assuntos como 
ciências da natureza, curiosidades e experiências, abordando a 
educação ambiental com os alunos da rede. O tema principal 
deste exemplar é o solo, além de outros assuntos relacionados. 

A iniciativa é fruto do projeto da Secretaria de Educação de 
Santo André em parceria com o Instituto IPRODESC (Instituto 
de Promoção ao Desenvolvimento Científico) e contará também 
com a participação dos professores, que poderão ser escolhidos 
para contribuir com as matérias em edições futuras, comparti-
lhando as atividades realizadas inspiradas no material.

Para conferir 
este conteúdo

CLIQUE
AQUI

CLIQUE PARA VOLTAR
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https://issuu.com/emeatangara/docs/emea-em-revista-edicao-01


A Secretaria de Educação e o Sindserv Santo 
André (Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais) têm mantido diálogos pro-
porcionando maior alinhamento. Com 
o objetivo de tornar a Educação na ci-
dade ainda mais humanizada, a pasta 
se coloca de portas abertas para que 
a instituição contribua com a interse-
torialidade e apoio nos compromissos e 
protocolos a serem atendidos pela Edu-
cação da cidade.

CLIQUE PARA VOLTAR
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