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  CDESTAQUES DA SEMANA  

E.E. José Oscar de Abreu Sampaio 

Atividade da Páscoa 

E.E. Prof. Antônio Emílio de Souza Penna 

Apresentação da V Conferência da Juventude 

para o Meio Ambiente. 

E.E. Cacilda Becker 

 V Conferência Nacional Infanto-juvenil   

pelo Meio Ambiente e Festa da Páscoa. 

E.E. Jorn. Ruy Mesquita 

Comemoração do Dia Mundial da Água. 
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E.E. Prof. Virgínia V. Ap. de Almeida Freitas 

 Agradecemos ao Professor de Arte,        

Adilson Lopes pelo Projeto Linhas e Formas.  

E.E. Prof. Elizabeth Ap. Simões Mesquita 

Atividade com Materiais Reciclados     

Prof. Andréia Ap. da Silva. 

CRH - D.E. Norte 1  

Agradecemos a participação dos gestores na 
reunião do dia 27 e 28/03, obrigado a todos  
pela parceria nos trabalhos desenvolvidos em 
conjunto com o Centro de Recursos Humanos.  
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AGRADECIMENTO 

 A Professora Lúcia Regina Mendes Espagolla, no último dia 04/04/18, deixou a Gestão da 

Diretoria de Ensino Norte 1. 

 Ela esteve  à frente da gestão por 6 anos, dedicando-se com as causas da educação. 

 Agradecemos pelos esforços prestados nestes anos todos. 

 

 

D.E. Norte 1 



 

 

 

  C SUPERVISÃO  

COMISSÃO DE INGRESSANTES: 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES INGRESSANTES2018– ENCONTROS PRESENCIAIS  

 A Comissão de Ingressantes informa que já estão agendados os Encontros Presenciais 

(EP) de Professores Ingressantes PEB I e PEB II. 

LOCAL: EE AUGUSTO RIBEIRO DE CARVALHO 

R. Professor João Machado, 511 – Freguesia do Ó – SP - CEP: 02927-000 

CRONOGRAMA: 

4 

Etapa/Edição Encontro Pre-
sencial 

Carga Horária Regras de Participação e 

PEB I - Etapa I 
4ª EDIÇÃODa-
ta:12/04/2018 
Local:EE AUGUSTO 

RIBEIRO DE CARVALHO 
Período: noite 
Horário: 19:00 ás 
23:00h 
  

*Um EP 
Fundamentos 

Básico 

4 horas -Ingressantes que constem na 
base CGRH de fevereiro de 2018. 
-Reprovados na Etapa I – Funda-
mentos Básico – 3ª Edição, que 

não participaram do EP. 
  

PEB I – Etapa II 
2ª EDIÇÃO 

  
Data:24/05/2018 

Local:EE AUGUSTO 
RIBEIRO DE CARVALHO 
Período: noite 

Horário: 19:00 ás 
23:00h 
  

Dois EP 
*Um já foi realiza-

do 
Ensino em Foco 

  
4 horas 

-Aprovados na Etapa I- FB 
2ªEdição. 
-Reprovados na Etapa I – Funda-
mentos Básico – 1ª Edição e 

também na Etapa I- Fundamen-
tos Básicos  - 2ª Edição. 
-Reprovados na Etapa II – Ensino 

em Foco – 1ª Edição e que não 
participaram do Encontro Presen-
cial. 
-O EP 1 realizado em 2017 e não 

pode ser realizado novamente. 

PEB II – Etapa I 
7ªEDIÇÃO 

Data:12/04/2018 
Local:EE AUGUSTO 

RIBEIRO DE CARVALHO 
Período:**noite 
Horário: 19:00 ás 
23:00h 
  

Um EP 
Fundamentos 

Básico 

4 horas Ingressantes que constem na 
base CGRH de fevereiro de 2018. 
-Reprovados na Etapa I – Funda-
mentos Básico -6ª Edição, que 

não participaram do EP. 

PEB II – Etapa II 
3ªEDIÇÃO 

  
Data:24/05/2018 

Local:EE AUGUSTO 
RIBEIRO DE CARVALHO 
Período: **noite 
Horário: 19:00 ás 
23:00h 
  

Dois EP 
*Um já foi realiza-

do 
Ensino em Foco 

  
4 horas 

-Aprovados na Etapa I- 
Fund.Básicos 4ª Edião, com data 
final de estágio probatório a par-
tir de 12/07/2018. 

-Aprovados na Etapa 1 – Funda-
mentos Básicos 5ª Edição; 
- O EP 1 realizado em 2017 e não 
pode ser realizado 
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  CNPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 O Secretário da Educação do Estado de São Paulo, considerando a importância de ampliar 

o conhecimento dos alunos sobre o Meio Ambiente, de incentivar na escola a pesquisa, a produ-

ção e a gestão de projetos desenvolvidos pelos próprios alunos, institui o I Concurso “Aventuras 

no Caminho das Águas”, em parceria com o Parque Aquático Wet'n Wild. 

O concurso tem por objetivos: 

• Ampliar o conhecimento dos alunos sobre questões ligadas ao Meio Ambiente e Sustentabili-

dade; 

• Valorizar a pesquisa e a produção de projetos elaborados pelos próprios alunos da rede públi-

ca paulista, centrados no Currículo e em atividades extraclasse; 

• Incentivar a produção dos alunos em diferentes mídias. 

• O concurso tem por objetivos: 

• Ampliar o conhecimento dos alunos sobre questões ligadas ao Meio Ambiente e Sustentabili-

dade; 

• Valorizar a pesquisa e a produção de projetos elaborados pelos próprios alunos da rede públi-

ca paulista, centrados no Currículo e em atividades extraclasse; 

• Incentivar a produção dos alunos em diferentes mídias. 

I Concurso “Aventuras no Caminho das Águas” 

Maiores Informações: http://www.crmariocovas.sp.gov.br 

                                                                                              Norival/Ivete  

LEMBRETES IMPORTANTES:  

1) O Curso Específico de Formação aos Ingressantes das classes docentes do Quadro do Magisté-

rio é parte integrante do estágio probatório dos professores ingressantes, sendo obrigatória sua 

realização, segundo item XI das Instruções Especiais 2/2013 e item XV das Instruções Especiais 

nº 02/2014 

2)**Lembramos que o curso deve ser realizado fora do horário de trabalho correspon-

dente ao cargo do ingresso. Assim, os docentes PEB II que deverão realizar o EP Etapa 

1 (Fundamentos Básicos) e EP Etapa 2 (Ensino em foco) cujas aulas referentes ao car-

go são ministradas no período da noite, poderão optar pelos seguintes horários de rea-

lização do curso: das 8:00 às 12:00 / das 13:00 às 17:00, no mesmo local.  

3) É responsabilidade dos cursistas acessar frequentemente seu e-mail cadastrado no Sistema, 

de modo a acompanhar em tempo, as informações e orientações a respeito do Curso de          

Ingressantes. 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br
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Portugal e Eu: Concurso de vídeos recebe inscrições até 30 de Abril  

            O Consulado Geral de Portugal em São Paulo e a Secretaria da Educação, com o objetivo 

de estimular o conhecimento sobre história e cultura Portuguesa entre os estudantes da rede es-

tadual paulista, promove o concurso de vídeos “Portugal e Eu”. A premiação pretende valorizar os 

trabalhos que abordem a história, cultura, culinária, economia e outros aspectos do estilo de vida 

português sob a ótica do jovem brasileiro. O período de inscrições da Fase Escola vai até o dia 30 

de abril.  

            A iniciativa reforça os laços de amizade entre os povos brasileiro e português, além de 

promover uma cultura estrangeira, mas com fortes ligações ao Brasil, essencial para o desenvol-

vimento dos cidadãos do mundo. Podem participar estudantes dos ensi-

nos Fundamental e Médio regular, da EJA – Educação de Jovens e Adultos e de outras modalida-

des, desde que matriculados e frequentes na rede estadual de ensino. 

            Os vídeos devem ser publicados no Youtube. O link do vídeo deverá ser informado no for-

mulário de inscrição, disponível nesse link. As produções devem ter, no máximo, 1 minuto de du-

ração. Atenção! Qualquer material com duração superior será desclassificado. Os participantes 

devem respeitar o tema proposto, e aqueles que não se enquadrarem na temática “Portugal e Eu” 

serão automaticamente desclassificados. 

            A abordagem audiovisual pode transmitir a experiência pessoal do concorrente com a cul-

tura e população portuguesa, ou com a comunidade luso-brasileira. Poderá também transmitir a 

interação, semelhanças e diferenças entre os países (Brasil e Portugal). História, cultura, culiná-

ria, arte, estilo de vida, economia e política do país são temas a serem trabalhados, sempre ade-

quando o assunto escolhido à temática “Portugal e Eu”. Fonte: Portal SEE 

Norival – PCNP História 

http://201.55.46.199/wp-content/uploads/2018/04/Fichas-Portugal-e-eu-atual.docx
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ALUNOS DA REDE ESTADUAL PODEM SOLICITAR ISENÇÃO DA TAXA DO ENEM 

 

 Os alunos da rede estadual que estão cursando a última série do ensino médio, ex-alunos 

que concluíram seus estudos na rede e participantes que obtiveram a certificação de conclusão do 

ensino médio, por meio do Encceja 2017, poderão solicitar a gratuidade da taxa de inscrição do 

Exame Nacional do Ensino Médio Enem) 2018. Neste ano, o valor cobrado é de R$ 82. Aqueles 

que quiserem isenção da taxa, mas faltaram ao Enem 2017, terão de apresentar a justificativa 

para ausência. Serão aceitos boletins de ocorrência, laudos médicos, entre outros documentos 

oficiais. O resultado do pedido de gratuidade será divulgado em 23 de abril. Quem tiver a isenção 

negada poderá entrar com recurso e, assim, apresentar outros documentos que comprovem o 

direito ao benefício. O candidato terá de 23 a 29 de abril para recorrer. As inscrições para o Enem 

começam no dia 7 de maio. Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. A 

solicitação para a isenção da taxa deverá ser feita até o dia 11, por meio do Sistema de Isenção 

na página do participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep). Informações: https://enem.inep.gov.br 

Norival – PCNP História 

18 de Abril – DIA NACIONAL DO LIVRO 

 O Dia Nacional do Livro é comemorado no dia 18 de abril, em homenagem ao escritor 

Monteiro Lobato. Ele foi, sem dúvida, um dos mais importantes escritores brasileiros do século 

XX, especialmente pelas obras infantis e personagens que marcaram a infância de várias gera-

ções. Quem não conhece a Emília, a Narizinho, o Visconde de Sabugosa e tantos outros persona-

gens antológicos que viviam no "Sítio de Pica-pau Amarelo" e invadiram a imaginação das crian-

ças.  Seu desejo de "fazer livros onde as crianças possam morar" foi realizado, e, seus persona-

gens ficaram íntimos de quase todos os brasileiros que sabem ler. Seus livros foram lidos na in-

fância, mas suas histórias moram na memória de todos nós. Monteiro Lobato foi um escritor e 

educador de atuações marcantes, que sintetizava em uma frase celebre tudo o que pensamos: 

"Um país se faz com homens e livros.” Fonte: www.prolivro.org.br 

Paola N. P. Pappalardo - Analista Sociocultural/Bibliotecária  

https://enem.inep.gov.br
http://www.prolivro.org.br
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  CNFI - NÚCLEO  DE FINANÇAS  

PEME – Mudança de Fonte 

 ATENÇÃO: DEVIDO A MUNDANÇA NA FONTE DE RECURSOS DO PEME,DESDE O MÊS DE MAIO 

NÃO É PERMITIDO COLOCAR OU CARIMBAR A INFORMAÇÃO SOBRE RECURSO MEC/FNDE NAS 

NOTAS FISCAIS DE MERENDA. AS NOTAS QUE VIEREM CARIMBADAS OU ESCRITAS, NAS INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES, TERÃO SEUS VALORES GLOSADOS E DEVOLVIDOS AOS COFRES PÚBLICOS. 

SUGERIMOS AVISAR AOS FORNECEDORES. 

  

 

  ESCOLAS 

 A Direção da E.E. Parque Anhanguera, informa que necessita de professores eventuais  

para os períodos: (Manhã, Tarde e Noite), Ciclo II e Ensino Médio.  

 A Direção da E.E. Jornalista Ruy Mesquita, informa que necessita de professores eventuais 

para os períodos: (Manhã, Tarde e Noite) Ciclo II.  

 A Direção da E.E. Dr. Genésio de Almeida Moura, informa que dispõe de 01 (Uma) vaga 

para Vice-Diretor do Programa Escola da Família. Os interessados deverão entrar em contato com 

a direção da unidade escolar. 


