A Revista do Programa de Ensino Integral na Educação Infantil e no Ensino Fundamental

Ano 4 - Número 26 - Taubaté-SP | março a dezembro de 2020

Ações desenvolvidas
no Ensino Fundamental

Ações desenvolvidas
na Educação Infantil

ADIs Cássia e Glazziely realizam gravação da
música “Estátua” para alunos da EMEI TRÊS MARIAS

Formação sobre Robótica com o engenheiro mecatrônico e
construtor maker Guilherme Constantino pela plataforma Zoom

Equipe de Esportes participa de formação sobre
brincadeiras e jogos tradicionais com o professor Emanuel
Escovação é tema de vídeo produzido pelos
ADIs Thiago e Wanderliza na EMEI ÁGUA QUENTE II

Para os alunos da EMIEIEF JABOTICABEIRAS, as ADIs
Rosa e Daiane preparam um vídeo musical de “10 Patinhos”

ATA Carolyn controlando a retirada das atividades e
busca ativa de alunos da EMEI JARDIM AMÉRICA

Em atividade de Música do #ConectaIntegral na Unidade
GURILÂNDIA, oficineiro Bruno apresenta conteúdos sobre ritmos

Na Unidade ITAIM, equipe do Integral auxilia na
distribuição de materiais aos alunos
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Infantil e Fundamental
em reuniões, formações e produções

Caminhamos para o final de mais um ciclo,
com a união de equipes
para o desenvolvimento dos
nossos alunos no Programa Integral.

Partiremos para uma nova etapa,
com novos projetos e sonhos
para que 2021 seja um ano de maiores
realizações na Educação da cidade.

Em Artes, os alunos puderam conhecer mais
da cultura indígena pelo #ConectaIntegral

FELIZ NATAL E ÓTIMO ANO NOVO!

Na Unidade GURILÂNDIA, monitora Luciana apresenta
oficina remota de Teatro sobre dramatização

Parte da equipe de Coordenação do
Programa de Ensino Integral 2017-2020

Monitores e oficineiros de Dança participam de atividade
online sobre coreografia por meio de palavras

Equipe de Lutas debateu sobre escuta
ativa para a prática do educador

Formação em Línguas Estrangeiras
abordou experiências dos oficineiros

A Secretaria de Educação funciona
de segunda a sexta,
das 08h às 12h e das 14h às 18h.
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Voluntários, coordenação do Integral e gestão da Unidade
MONJOLINHO entregam doações de presentes aos alunos
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