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Diretores, professores, funcionários e comunidade escolar. 
  
A circular da DER Leste 3 é um importante instrumento de comunicação entre todos os profissionais 
da educação, pais, alunos e comunidade em geral.  Nela todas as informações, orientações e 
solicitações necessárias para uma boa gestão serão divulgadas semanalmente, sempre às terças-
feiras. Trata-se de uma forma de contato direto cuja eficiência dependerá da participação de todos 
na escola incumbidos de acompanhar e providenciar o pronto atendimento ao contido nas 
circulares. Contamos com vocês e esperamos poder contribuir cada vez mais com o trabalho nas 
escolas. 

Maria Helena Tambellini Faustino 
Dirigente de Ensino 

 

 

CRONOGRAMA GERAL: 

Ratificação/retificação das vagas – Concurso de PEB I - 
http://portalnet.educacao.sp.gov.br – Concurso de Remoção/Perfil Escola/ 4ª sessão de 

escolha de vaga- Concurso Público 2015 

26 e 27/03/2018 

Eleições do Grêmio Até 10/04/2018 

Inscrições para a 14ª olimpíada brasileira de matemática das 
escolas públicas – OBMEP 2018 - http://www.obmep.org.br/selecaoEscola.do 

Até 02/04/2018 

Reclassificação (entregar expediente – um por aluno - para 
homologação) 

Até 11/04/2018 

Novas turmas de ACD para homologação Entregar o expediente até o dia 05 de 

cada mês (de março a agosto) 

Grades de Substituição Biênio 2018-2019 Entregar no CRH até 28/03/2018 

 

ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE INGRESSANTES PEB I E PEB II: 
 
Senhores Diretores: 
 
Tendo em vista o Encontro Presencial do Curso de Ingressantes no dia 05/05/2018 na EE. Indiana 
Zuycher S. de Jesus, das 08:00 às 12:00 solicitamos que notifiquem todos os ingressantes do 
referido encontro. 
Solicitamos que verifiquem junto aos seus docentes os que são Adventistas e informem a comissão 
através de ofício. 
Para os ingressantes Adventistas o curso será no dia 09/05/2018 na Diretoria de Ensino Leste 3, no 
horário das 8:30 às 12:30.  

ENCCEJA: 

Informamos que a prova do Encceja 2018  será realizada em 05 de agosto de 2018 e cujas inscrições 
estarão abertas entre 16 e 27 de abril. Solicitamos ampla divulgação entre toda a comunidade 
escolar e também nos comércios de sua região.  
 

http://portalnet.educacao.sp.gov.br/
http://www.obmep.org.br/selecaoEscola.do
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PARCERIA  COM A SAGA-SCHOOL OF ART, GAME ANIMATION PARA FORMAÇÃO NO MUNDO DO 
TRABALHO: 

Senhores Diretores de Escola 
 
Informamos que a SEE/Diretorias de Ensino do Polo Leste, através do Programa Adoção Afetiva, 
firmou parceria  com a SAGA-School of Art, Game Animation para Formação no Mundo do Trabalho 
com os alunos dos anos Finais - Ensino Fundamental e Ensino Médio das escolas da Diretoria. 

A partir de 19/03/2018 eles começarão as visitas às unidades escolares da DER Leste 3. 
Solicitamos aos diretores que recebam os representantes da SAGA e avaliem a importância desta 
parceria para seus alunos. 

 

FERRAMENTA “SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHO DE ESCOLA” É ESSENCIAL PARA A GESTÃO 
DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA: 

 

Para o fortalecimento do processo da gestão democrática nas Unidades Escolares e Diretorias de 
Ensino, em setembro de 2017 foi disponibilizado na plataforma Secretaria Escolar Digital - 
SED, o "Sistema de Gestão de Conselho de Escola", que irá garantir maior mobilização, 
transparência e participação da comunidade escolar, na garantia de uma escola cada vez mais 
participativa e democrática. 

O "Sistema de Gestão de Conselho de Escola" é uma ferramenta que permite maior visibilidade e 
transparência ao processo de decisões tomadas pelo Conselho de Escola, nos aspectos pedagógico, 
administrativo e financeiro que possibilitam uma escola cidadã. 

É fundamental reiterar a importância de utilizar a ferramenta, após a realização do processo 
eleitoral dos membros que irão compor o colegiado, conforme as orientações do Boletim CGEB nº 
224/2018. 

O processo de gestão democrática e participativa implica na construção de paradigma que busca 
promover mudanças em estruturas hierárquicas rígidas, por meio de novas formas de gestão que 
deve ser construída coletivamente, no sentido de potencializar o diálogo e o compartilhamento das 
decisões, entre o poder público e a sociedade civil. 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/noticias/Paginas/orientacao-para-o-processo-de-eleicao-de-representantes-dos-gremios-estudantis-e-conselhos-de-escola-na-rede-de-ensino.aspx
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/noticias/Paginas/orientacao-para-o-processo-de-eleicao-de-representantes-dos-gremios-estudantis-e-conselhos-de-escola-na-rede-de-ensino.aspx
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O Conselho de Escola é a instância fundamental de participação e se configura como órgão 
colegiado, pois envolve atores de todos os segmentos da comunidade escolar. É o espaço de 
construção de novas maneiras de compartilhar o poder de decisão e a corresponsabilidade. Tem 
por finalidade efetivar a gestão escolar por meio de deliberação plural, com tomada de decisões 
coletivas condizentes com as prioridades e potencialidades da escola, exercendo as funções: 
deliberativa, consultiva, pedagógica, mobilizadora e fiscalizadora.  

O "Sistema de Gestão de Conselho de Escola" para uma gestão qualificada da Unidade Escolar e da 
Diretoria de Ensino em sua respectiva rede, proporciona os seguintes Benefícios: 

*Gestão automatizada das informações; 
*Informatização do processo de agendamento de reuniões ordinárias, extraordinárias e produção 
de atas; 
*Inserção da Proposta Pedagógica da Escola; 

*Prioridades das ações a curto, médio e longo prazo; 
*Maior transparência; 
*Agilidade e facilidade no acesso à informação; 
*Emissão de Relatórios Gerenciais; 
*Possibilita ao Órgão Central consultar atas e relatórios. 
  

Caso as escolas possuam dúvidas ou sugestões, entre em contato com a Equipe de Colegiados/CGEB 
pelo e-mail colegiados@educacao.sp.gov.br. 

 
 
CONCURSO VOZES PELA IGUALDADE: 
 
Senhores Diretores e Professores Coordenadores, solicitamos ampla divulgação junto aos Grêmios 
Estudantis: 
 
O momento mais aguardado do ano para os alunos compositores e cantores chegou! Estão abertas 
as inscrições para a 3ª Edição do Concurso Vozes Pela Igualdade de Gênero. Em 2018, a iniciativa 
traz o tema “Em todos os lugares. Em pé de igualdade”. Agora é só se inspirar e construir uma 
canção bem bonita que agrade os júris técnico e popular. 
 
A competição musical é uma parceria entre a Educação e o Ministério Público, com apoio da 
gravadora Midas Music, e tem como objetivo conhecer e difundir a reflexão entre os estudantes 
sobre o exercício efetivo dos direitos da mulher, como a promoção da igualdade e empoderamento 
feminino em todos os âmbitos sociais, econômico e político, refletir a desigualdade na construção 
de gênero e promover a participação plena e efetiva das mulheres na sociedade. 
 
Critérios de participação: 
 • Poderão participar alunos regularmente matriculados e frequentes no Ensino Médio de curso 
regular ou da modalidade EJA - Educação de Jovens e Adultos, mediante adesão da escola;  
• A inscrição poderá ser individual ou em grupo, caso em que será formado por até 5 (cinco) 
alunos/as;  
• Haverá 1 (um) professor/a orientador/a indicado/a pelos alunos que se responsabilizará pela 
autenticidade da obra;  

mailto:colegiados@educacao.sp.gov.br
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• Em caso de participação em grupo, é obrigatória a participação de uma integrante do gênero 
feminino. 
Apresentação do Trabalho  
• Os/As participantes deverão produzir uma composição musical (letra e música), versando sobre o 
tema “Em todos os lugares. Em pé de igualdade! ”  
• Letra e música, em qualquer estilo musical, devem ser originais, inéditas e de autoria individual ou 
do grupo.  
• Os/As participantes (individual ou grupo) devem definir o Pseudônimo que será utilizado durante 
o Concurso. 
 
A música deverá ter um título.  
• A letra da música deverá ser composta na Língua Portuguesa e respeitar o tema.  
• Cada participante ou grupo poderá apresentar apenas uma música de sua autoria.  
• A execução da composição, em qualquer gênero musical, deverá ter duração de, no máximo, 
3(três) minutos e 15 segundos, ser gravada em vídeo com imagem e som, ter sido produzida de 
forma caseira ou profissional, com qualidade sonora audível, com ou sem acompanhamento.  
• Deverá ser postada na plataforma YouTube devidamente habilitado de acordo com o seguinte o 
padrão: o Título: Nome da Música o Nome do concurso: CONCURSO DE MÚSICA Vozes Pela 
Igualdade de Gênero -3ªedição - 2018: “ Em todos os lugares. Em pé de igualdade”! o Descrição: 
Nome da Diretoria de Ensino, Escola, nome do/as participantes e do (a) professor/a orientador/a. 
 

Fase Escola: até 19/06/2018 
 
 A escola deverá formar uma Comissão Multidisciplinar, composta por profissionais que serão 
responsáveis pela avaliação e seleção de até 05(cinco) músicas inscritas. 
A critério da Direção da Escola deverá ser organizada uma votação, com a participação de alunos e 
alunas, professores, gestores e comunidade escolar, para a seleção de 01(uma) Música (áudio), que 
representará a escola nas fases subsequentes do Concurso.  
A Escola será responsável por encaminhar a música mais votada, à Diretoria de Ensino até 
19/06/2018 enviando os anexos abaixo:  

➢ ANEXO 1 - Formulário Eletrônico de Inscrição devidamente preenchida, com a letra da música 
anexada e o link do YouTube;  

➢ ANEXO 2 - Ficha de autorização de participação para menores de 18 (dezoito) anos, devidamente 
assinada pelo pai/responsável (será solicitado para os alunos selecionados para a Fase Final);  

➢ ANEXO 3 - Declaração de liberação de direitos autorais da composição (será solicitado para os 
alunos selecionados para a Fase Final).  

➢ ANEXO 4 – Relatório da Escola com a informação de total de músicas, participantes e eventos 
realizados para divulgação do Concurso. 
 

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA 

BAIXAS DIÁRIAS DOS PRODUTOS SAL E ÓLEO DE SOJA: 
 
Solicitamos que as unidades escolares se atentem as baixas diárias dos produtos sal e óleo de soja. 
Apesar das porções utilizadas diariamente serem pequenas, é fundamental que a unidade escolar 
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realize a baixa diária desses produtos toda vez que for aberta uma nova embalagem primária ( o 
sistema SAESP 2 permite apenas a baixa diária baseada nas embalagens primárias dos produtos). 
Caso a unidade escolar não esteja realizando a baixa diária adequada desses itens, o sistema lerá 
que existe sal e óleo de soja disponíveis em estoque, não sendo encaminhados esses produtos para 
o próximo ciclo, passando a ser de responsabilidade da unidade escolar a falta destes para a 
preparação da alimentação escolar. 
Reforçamos que em cada unidade escolar, as preparadoras deverão anotar no caderno de retirada 
diária, todas as vezes que abrirem uma nova embalagem de sal ou óleo de soja, para que a direção 
realize a baixa diária e as entregas ocorram conforme a necessidade. 
 
 
MANUTENÇÃO DO PREDIO 2016 E 2017, PDDE 2017 : 
  

  
Senhores Diretores e Responsáveis pelas verbas repassadas pela FDE seguem abaixo os seguintes 
informativos: 
 
 

Referente à verba Manutenção do Prédio parcela 2016, orientamos realizarem as 

correções no sistema SEDE e AGUARDAR O RETORNO PARA ENCARTE DAS CORREÇÕES. 

ANO OBJETO REPASSE NOME APM 
SITUAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO 
DE CONTA 

2016 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ANTONIETA DE SOUZA ALCANTARA EM REVISÃO 

2016 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO FERNANDO PESSOA EM REVISÃO 

2016 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ZIPORA RUBISNTEIN EM REVISÃO 

 Referente à verba Manutenção do prédio parcela 2017, Informamos que foi 

depositado o valor em 28/12/2017 e podem ser realizado os serviços necessários, 

seguindo informações do Manual 03/2017 em conjunto com orientações do 
NOM e CAF. 

Verba Prazo para Utilização Prazo para Prestar Contas na DER 
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO 2017 Até 30/06/2018 Até em 15/07/2018 

 

Referente à verba PDDE 2017 (educação básica, mais educação, PDDE 

estrutura), informamos que o sistema está aberto para digitação desde o fim do mês 11/2017. 
 

Referente à verba PDDE ESTRUTURA 2017, informamos que a parcela que entrou no final de 2017 

teve retirada e depósito para que entre como repasse 2018. Sendo assim ela NÃO aparecerá como 

saldo reprogramado de 2017. 

 

Verba Prazo para Utilização Prazo para Prestar Contas na FDE 



 

 
PÁGINA 6 CIRCULAR  242_-__26 DE MARÇO DE 2018    

PDDE – Educação Básica Até 31/12/2017 Até 31/01/2018 

PDDE MAIS EDUCAÇÃO Até 31/12/2017 Até 31/01/2018 

PDDE Qualidade: ProEMI, Atleta na 
Escola, Escola Sustentável e Mais 
Cultura 

Até 31/12/2017 Até 31/01/2018 

PDDE Estrutura: PDE Escola, Escola 
Acessível, Água na Escola 

Até 31/12/2017 Até 31/01/2018 

 
 

Lembrando que as prestações VOLTAM para encarte dos documentos 
corrigidos, a UE deve fazer a correção conforme orientação do SEDE e reencaminhar via DER.   

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PLATAFORMA GDAE: A plataforma de digitação das prestações de contas foi 
atualizada para Secretaria Digital(https://sed.educacao.sp.gov.br/), teremos que aprender juntos a nova 

forma de interação do site (sabido que nós da diretoria não temos acesso, por isso orientamos que entrem 
no site e mecham o quanto puderem para aprender o novo sistema). Em caso de erro no sistema ou até 
mesmo falha orientamos encaminhar um print da tela e as informações do ocorrido para o e-mail 

institucional (sed.suporte@educacao.sp.gov.br). Qualquer dúvida entrem em contato para que possamos 
pesquisar também. 

  

Curiosidades 

  
Para consultar a verba PDDE existem duas formas: 
  
1º http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_1_pc > Consulta Entidade  
  
2º www.fnde.gov.br > Programas > PDDE            ANO (2017) > PROGRAMA (Deixar em TODOS) > CNPJ 

(da APM) > UF (São Paulo) > Município (SP) > TIPO DE ENTIDADE (TODOS) 
Abrirá uma nova tela: Clicar no valor 
Abrirá outra tela: (Canto esquerdo) PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ------------- 
Digitar o CNPJ da APM novamente que vai aparecer as UES REFERENTES. Clicar no nome da UE. 
  
A consulta deve ser realizada pelo dois canais, pois um demonstra a conta em que o repasse foi 
efetuado e o outro valor de custeio e capital separadamente. 

 
   

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL - MERITOCRACIA/2018: 
 
Senhores Diretores  
  

https://sed.educacao.sp.gov.br/
mailto:sed.suporte@educacao.sp.gov.br
http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_1_pc
http://www.fnde.gov.br/
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Informamos que se encerra em 30/03/2018 a Avaliação de Desempenho Individual - 
Meritocracia/2018, feita pela Liderança. 
Solicitamos a todos que fiquem atentos, ao cronograma estipulado pela Unidade Central de 
Recursos Humanos.  
 
A AVALIAÇÃO É APENAS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE POSSUEM FUNCIONARIOS DO QSE ( 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E OFICIAL ADMINISTRATIVO). 
  
  

 
GRADES DE SUBSTITUIÇÃO BIÊNIO 2018-2019: 
 
Senhores Diretores e GOEs:  
 

Em atendimento a publicação de 15/02/2018 da Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH da 
Secretaria de Planejamento e Gestão, solicitamos que sejam elaboradas, as Grades de Substituição 
Biênio 2018-2019, período 01/03/2018 a 28/02/2020, dos Diretores de Escolas e Gerentes de 
Organização Escolar das Unidades Escolares, que já tenham seus substitutos definidos. Inclusive as 
Unidades Escolares do Programa Ensino Integral – PEI.  
As escalas deverão ser impressas e devidamente assinadas, e entregues no CRH. O prazo de entrega 
será até o dia 28/03/2018, dessa forma, pedimos que se antecipem, para que nenhuma escala deixe 
de ser publicada no prazo estabelecido. 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE PROFESSOR COORDENADOR DO NÚCLEO 
PEDAGÓGICO: 
 
O Núcleo Pedagógico informa que está aberto o Edital para preenchimento de vaga para Professor 
Coordenador do Núcleo Pedagógico nas áreas de Matemática, Língua Portuguesa, Educação Física, 
Ciências da Natureza, Anos Iniciais e Projetos Especiais. 
Edital disponível para consulta no site da DER Leste 3, Blog do Núcleo Pedagógico ou pelo Link: 
https://deleste3.educacao.sp.gov.br/edital-para-preenchimento-de-vaga-de-professor-
coordenador-do-nucleo-pedagogico-3/ 

 
 
DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS ACESSÍVEIS DO PNLD 2018:  
 
Senhores Diretores, 
 
A fim de garantir as condições de aprendizagem dos estudantes com deficiência, os livros do PNLD 
2018 – Ensino Médio serão disponibilizados em EPUB 3, uma interface mais intuitiva e compatível 
com dispositivos como: smartphones, tablets e computadores.  
 
Para tanto, as escolas deverão realizar o cadastro de estudantes no PDDE – Interativo:  
http://pddeinterativo.mec.gov.br 
 
É necessário informar o nome do estudante, o CPF, a série e o tipo de deficiência. 

https://deleste3.educacao.sp.gov.br/edital-para-preenchimento-de-vaga-de-professor-coordenador-do-nucleo-pedagogico-3/
https://deleste3.educacao.sp.gov.br/edital-para-preenchimento-de-vaga-de-professor-coordenador-do-nucleo-pedagogico-3/
http://pddeinterativo.mec.gov.br/
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Efetuado o cadastro, o sistema emitirá uma chave de acesso para cada obra disponível, que serão as 
mesmas adotadas pela escola. Por meio do link informado na chave de acesso, poderá ser baixado o 
arquivo de cada uma das obras destinadas aos alunos com deficiência (cego e visão 
subnormal/baixa visão).  
O prazo para realizar o cadastro é até 30 de março de 2018. 
 
 
PROJETO DESAFIOS MATEMÁTICOS – 2018: 
 
Senhores Diretores e Professores Coordenadores 
 
Tendo em vista os baixos rendimentos na área de matemática, a Secretaria da Educação propõe o 
Projeto  "Desafios Matemáticos/2018", no entendimento que se faz necessário mudanças e  
criatividade na área. 
Solicitamos, ampla divulgação e futura adesão de sua escola. 
 
Lembramos que o prazo para inscrição é de 19/03/2018 à 29/03/2018. 
 
Adesão e inscrição: 

Para participar das atividades dos Desafios Matemáticos 2018 – SEE/SP, a escola deverá informar 
seu interesse em participar dos “Desafios Matemáticos” preenchendo o Formulário de Inscrição, 
disponibilizado no Anexo I do regulamento (enviado por e-mail às escolas) e posteriormente, 
enviado à Diretoria de Ensino, em arquivos (.PDF) via e-mail institucional do Núcleo Pedagógico. 
 
     
PROCESSO SELETIVO PARA MESTRADO E DOUTORADOEM LITERATURA E CRÍTICA LITERÁRIA NA 
PUC-SP: 

                                            
 
 
EVENTO: ALTAS HABILIDADES E O PAPEL DO PROFESSOR NO DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS: 
 
Senhores Diretores, solicitamos dar ampla divulgação:  

Convite para o 11º Encontro com Educadores da Rede Pública, que acontecerá no próximo 
dia 07/04, no Expo Center Norte.  Este ano o evento terá como tema: “Altas Habilidades: o papel 
do professor no desenvolvimento de alunos talentosos” e contaremos com a presença da 
professora Angela Virgolim (UnB), uma das referências nacionais na área das Altas 
Habildades/Superdotação. Todos os participantes receberão certificado de presença, além de um 
material técnico sobre o tema.   
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As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site até o dia 
05/04: http://www.ismart.org.br/encontro-educadores . Ao fazer a inscrição os educadores podem 
ainda deixar perguntas para a convidada responder no evento. 

 

RESULTADO DA FASE ESTADUAL DO PROGRAMA FULBRIGHT DISTINGUISHED AWARDS IN 
TEACHING PROGRAM FOR INTERNATIONAL TEACHERS (FULBRIGHT DAI): 

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB tem a grata satisfação de anunciar os nomes 
dos professores de Língua Inglesa que representarão o Estado de São Paulo na competição Nacional 
do Programa Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers 
(Fulbright DAI). 

Após criteriosa análise, os professores que atendiam aos critérios do Programa DAI e indicados para 
representar o Estado de São Paulo na competição nacional foram:  

Luciene Santos Pereira – DER Leste 3 
 Roberta Cardoso Araujo – DER Ourinhos  
Soraya H. S. M. Santana – DER São Roque  
Thiana Cris Menezes de Freitas – DER Santos 
Parabéns Professora Luciene da EE Mariuma por esta etapa vencida!!!!! 

CONVOCAÇÕES PUBLICADAS EM D.O.E: 

Senhores Diretores e Pcs 

Solicitamos que garantam a presença do público alvo na orientação técnica conforme convocação 
abaixo: 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 9-3-2018 
Convocando, nos termos do artigo 8º da Resolução SE 58/2011, alterada pela Resolução SE 43, de 
12-4-2012, combinada com a Resolução Conjunta SE/SELJ/SDPcD/SDECT 1 de 
22-3-2013 para os Encontros Formativos - Ações de Formação - Orientações Técnicas, conforme 
segue: 
 
“Estudo da Resolução-08/2017e 68/2017”. 
Dia: 28-03- 2018 das 7h30 às 13h30. 
Local: DER Leste 3, Rua Isabel Urbina, 200, Cohab José Bonifácio. 
Público alvo: Professores Especializados no Atendimento Educacional Especializado – Interlocutores 
de Libras. (DRE-84/2018). 
 

ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA 

TRANSPORTE: 

Informamos a todas as Unidades Escolares, que possuem alunos com Necessidades Educacionais 
Especiais, que devem encaminhar os documentos abaixo relacionados, ATUALIZADOS DE TODOS 

http://www.ismart.org.br/encontro-educadores
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OS ALUNOS, que já sejam atendidos pelo transporte (seja ele o Ligado ou das empresas “Cesar Reis” 
e “WMW”) e dos alunos que não possuem atendimento de transporte. 
 
Lembramos que as Unidades Escolares, devem também encaminhar estes mesmos documentos dos 
alunos de matriculas novas (2018), para Avaliação da Equipe da Educação Especial, conforme o 
artigo 4º da Resolução SE 27 de 09/05/2011. 
 
Documentos a serem encaminhados: 

1- Laudo atualizado com CID; 
2- Consulta do Cadastro de Alunos na SED; 
3- Comprovante de Endereço; 
4- Ofício contendo as seguintes informações: nome, RA, horário de estudos, dias da semana, 

telefone, CID(especificar deficiência), nome dos responsáveis, endereço, ano/série, data de 
nascimento e idade. (Este item 4 somente para os alunos NOVOS.) 

 
Encaminhar tudo aos cuidados da Sra. Eliana Antunes da Educação Especial, em mãos. No caso de 
alunos NOVOS, entregar tudo via protocolo. 
Solicitamos também, que as Unidades Escolares já informem aos Pais e/ou Responsáveis, da 
necessidade de Laudo atualizado com CID, uma vez que há a necessidade de agendar uma consulta 
com o médico. 
 
Período de Entrega: de 13/03/2018 a 06/04/2018. 
 
A não entrega poderá impactar na perda do transporte, sob responsabilidade da escola. 

 
 
HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS – HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS -  CONCURSO DE 
REDAÇÃO: 
 
Senhores Diretores e Professores Coordenadores, solicitamos dar ampla divulgação: 
 
O Concurso de Redação é um projeto que possui como público alvo alunos do último ano do Ensino 
Fundamental II (9° ano) regularmente matriculados nas escolas estaduais de São Paulo e escolas 
municipais e privadas da cidade de Barretos.  
Possui o objetivo de difundir o conhecimento, popularizar a ciência e estimular jovens talentos na 
investigação científica para que no futuro, estes possam gerar conhecimento e inovações que 
beneficiem toda a sociedade. Cinco redações finalistas são selecionadas através da análise de uma 
comissão julgadora.  
Os ganhadores são premiados com três dias de estágio no Centro de Pesquisa em Oncologia 
Molecular do Hospital de Câncer de Barretos onde desenvolvem várias atividades científicas e 
laboratoriais, além de serem estimulados a respeito da conscientização sobre o câncer e medidas 
de prevenção. O primeiro colocado também é premiado com um notebook, assim como o seu 
professor orientador.  O tema da redação é anualmente escolhido com a intenção de que os alunos 
participantes se aproximem da pesquisa científica. 
Para maiores informações e material para divulgação segue link: 
https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2169-concurso-de-redacao-2018  

https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2169-concurso-de-redacao-2018
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ESPAÇO RESERVADO PARA OS GRÊMIOS ESTUDANTIS 
 
As escolas estão com força total na formação de seus Grêmios.  
 

    
 
Lembramos que as eleições e a escolha das chapas deverão ocorrer até 10/04/2018. 

 
ESPAÇO RESERVADO ÀS ESCOLAS 
 
EE HUMBERTO DANTAS: Parabenizamos a Profª Roseli da EE Humberto Dantas pela Edição do livro 
"O quintal da minha avó."  
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    E.E.E.I. COHAB INACIO MONTEIRO -     Projeto Horta e aulas de Química, Visita Pinacoteca, 
Alunos (as) 1º ano C E.M. Aula de Arte. Atividade: Conhecendo os diferentes tipos de sons internos 
e externos. 
 
                           

                
 

                           
 
                                   
 EE SITIO CONCEIÇÃO: A E.E. Sítio Conceição parabeniza a professora Natalia ( Biologia ) pela mostra 
dos trabalhos “Células além da Sala de Aula” realizados pelos 2º Anos – Ensino Médio 
contemplando toda comunidade escolar. Momentos assim nos mostram a criatividade e o interesse 
dos alunos em um conhecimento diversificado. 
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EE JORGE LUIS BORGES: A E.E Jorge Luis Borges deu início no dia do Amistoso da Seleção 
brasileira o Projeto Copa Sou Mais Borges, os professores promoveram juntos aos alunos uma aula 
interativa que teve como objetivo a formação da cidadania de forma educativa e democrática. 
 

                             
 
EE MOACYR AMARAL DOS SANTOS - Ação Modelar do Projeto "Matemática no dia-a-dia" realizado 
durante a ATPC pela Professora Karina da EE Moacyr Amaral dos Santos 
 

                                    
 
 


