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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE – 4 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 
 

CIRCULAR Nº 12 de 04/04/2018 

 

 

 Mensagem: “O aluno é como uma pequena semente, deve ser plantada e 
cuidada para germinar e dar bons frutos. O professor é como o agricultor que vê 

na semente a esperança que proverá as necessidades da sociedade ”. 

                                                                        (Luís Alves) 

 

GABINETE 
REUNIÃO DE TRABALHO: 
 Censo 2017 – Situação Final e Cadastro do Profissional em sala de aula 2018 na 

Secretaria Escolar Digital/SED. 
A Dirigente Regional de Ensino convoca os Gerentes de Organização Escolar 

para Reunião de Trabalho, conforme segue: 
Data: 10/04/2018 (terça-feira)  
Horário: 8h30min 
Local: DER Leste 4 – Rua Dona Matilde, 35 – Vila Matilde. 

 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR 
 REUNIÃO DE FORMAÇÃO – VICE-DIRETORES 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Vice-Diretores das unidades 
escolares relacionadas abaixo, exceto os Vice-Diretores da Escola da Família, para 
Reunião de Formação sobre Prevenção e Mediação de Conflitos Escolares. 
Data: 06/04/2018 (sexta-feira) 
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 

As unidades escolares que não contam com Vice-Diretor deverão ser 
representadas pelo Diretor de Escola. 
 
Turma 1 - Horário: 8h30min às 12h30min 
 Hebraica – Adelaide – Adelino – Penna – Ashcar – Pedrosa – Amador –               

Antenor – Cunha – Aroldo – Arthur – Ascânio – Astolfo – Baillot –                                    
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D. Bernardo – D. Camilo – Chibata – Hiroshima – Didio – Emir – Exército –            
Juta VI – Glycério – Mignone – Inah – Infante – Ivo – Jamil – Jandyra –                           
J. Camargo – J. Ramacciotti – J. Sarmento – Joaquín – Jocelyn – Duprat –        
Orlandi – Jopeque – Talarico – Jozineide. 

 
Turma 2 - Horário: 13h30min às 17h30min 
 Farão – Bindo – Kimako – Grossi – Lina – Zanelatti – Fragoso – Luzia –       

Missionário -  Ávila – Albergaria – Negreiros – Mª Ferraz – Barone – Marisa – 
Menotti – Sansígolo – Octacílio – Octávio – Olga – Rosolia – Aranha –                          
Pq. Savoy – Paulo Lauro – Pilar – Quintiliano – República – Romeu – São João – 
Sapopemba – Nobreza – Shiro – Valdir – Victor – Victório – Belian – Wilfredo – 
Zalina. 

 
SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR 
 REUNIÃO DE FORMAÇÃO – VICE-DIRETORES DA ESCOLA DA FAMÍLIA E 

PROFESSORES MEDIADORES 
A Dirigente Regional de Ensino convoca os Vice-Diretores da Escola da Família e 
os Professores Mediadores das unidades escolares para Reunião de Formação 
sobre Prevenção e Mediação de Conflitos Escolares. 
Data: 13/04/2018 (sexta-feira) 
Horário: 13h às 17h 
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 

 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS INICIAIS. 

A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores 
Coordenadores dos Anos Iniciais para Reunião de Trabalho. 

A escola que não possui Professor Coordenador deverá encaminhar um 
representante, Diretor ou Vice-diretor. 
Data: 11/04/2018 (quarta-feira) 
Horário: das 8h30min às 12h30min 
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
 

REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO – GRUPO 01  

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores de 
Anos Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para "Reunião de 
Trabalho".   
 Penna - Cunha – Aroldo – D. Camilo – Chibata – Hiroshima – Mignone –       

Infante - Jamil – Joaquín – Ramacciotti – Duprat – Talarico – Liberato –       
Zanelatti – Luzia – Ávila – Albergaria – Octacílio – Pilar – Nicarágua – Romeu - 
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Nobreza – Shiro – Victor – Wilfredo – Zalina - Sapopemba – Mª Ferraz -        
Orlandi – Arthur – Astolfo. 

Data: 05/04/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 08h30min às 12h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
Atenção: O grupo de escolas foi dividido conforme horário de trabalho dos 
Professores Coordenadores de Anos Finais e Médio. As unidades com dois 
coordenadores devem ser representadas por um PC no horário da manhã e outro 
à tarde. As escolas que não possuem PC deverão ter por representante, o Diretor 
ou o Vice-Diretor.  
 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO – GRUPO 02 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores de 
Anos Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para Reunião de 
Trabalho.  
 Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – Exército – Infante -                          

J. Camargo – Duprat – Jozineide – Fragoso – Ávila – Rosolia – Paulo Lauro –      
Pilar – Quitiliano – Nicarágua – Romeu – São João – Nobreza – Shiro – Victor – 
Zalina – Inah – Jopeque – Sansígolo – Valdir – Sapopemba – Adelaide – Farão – 
J. Sarmento. 

Data: 05/04/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 13h30min às 17h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
 Atenção:  O grupo de escolas foi dividido conforme horário de trabalho dos 
Professores Coordenadores de Anos Finais e Médio. As unidades com dois 
coordenadores devem ser representadas por um PC no horário da manhã e outro 
à tarde. As escolas que não possuem PC deverão ter por representante, o Diretor 
ou o Vice-Diretor 
 

CADASTRO DE PROFESSORES COORDENADORES DO ANO LETIVO DE 2018 
Solicitamos a todos os Professores Coordenadores (dos Anos Iniciais, Anos 

Finais e Ensino Médio) que acessem o formulário online e cadastrem as 
informações para o ano letivo de 2018. 
Formulário:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypM
lnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNzA2MkE3VlpVTDg5UTFCS0k5VU5PVzFORS4u. 
 
RESERVA TÉCNICA E REMANEJAMENTO DO CADERNO DO ALUNO VOLUME 1 

Senhores Diretores 
Solicitamos que nos informem, em caráter de urgência, os quantitativos 

referentes às sobras e/ou a necessidade de reserva técnica do Caderno do Aluno, 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNzA2MkE3VlpVTDg5UTFCS0k5VU5PVzFORS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNzA2MkE3VlpVTDg5UTFCS0k5VU5PVzFORS4u


P á g i n a  | 4 

 

volume 1, para que possamos proceder o remanejamento deste material entre as 
Unidades Escolares. 
 
RESERVA TÉCNICA – LIVROS DIDÁTICOS – ANOS FINAIS 

Tendo em vista que o número de livros didáticos, existentes nas Unidades 
Escolares, nem sempre se ajustam à demanda de um ano para outro, algumas 
escolas sempre precisam de reserva técnica. 

Por essa razão, solicitamos que nos informem a existência de reserva 
técnica de livros didáticos para os Anos Finais, mesmo não sendo do PNLD mais 
atual, porém que estejam em perfeitas condições de uso. 
 
URGENTE - ESCOLAS QUE NECESSITAM DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ANOS 
FINAIS 

A EE Romeu Montoro necessita de 40 livros de Língua Portuguesa para o 6º 
ano (não tem preferência de editora). 

A EE Chibata Miyakoshi necessita de 30 livros de todas as disciplinas para os 
6º, 7º, 8º e 9º ano (não tem preferência de editora). 
 
V CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE (CNIJMA)- 
DOCUMENTAÇÃO A SER ENVIADA - ATÉ 06/04 

Informamos que, após o registro da “Conferência na Escola”, no site 
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/, as escolas também devem entregar a 
documentação no Setor de Protocolo da Diretoria Regional de Ensino Leste 4, aos 
cuidados do Núcleo Pedagógico, até dia 6 de abril. 

Os documentos devem ser gravados em CD ou pen drive e constar o 
seguinte:  

- 01 (uma) cópia em PDF do Projeto de Ação da Escola, conforme 
cadastrado no site do MEC; 

- 01 (uma) cópia em PDF do Formulário - Conferência na Escola, conforme 
cadastrado no site do MEC; 

- 01 (um) arquivo PDF com 4 (quatro) fotos da conferência na escola (do(a) 
delegado(a), no momento da conferência, da escola e dos participantes); 

- 01 (uma) foto digitalizada do(a) delegado(a) e suplente escolhido(a)s para 
representar a escola; 

- 01 (uma) cópia em PDF do Termo de Autorização do Uso de Imagem e 
Cessão de Direitos do(a) delegado(a), suplente escolhido(a)s para representar a 
escola, devidamente assinados pelos respectivos responsáveis legais; 

- 01 (uma) cópia em PDF do Termo de Ciência e Autorização de Viagem 
do(a) delegado(a) e suplente escolhido(a)s para representar a escola, 
devidamente assinados pelos respectivos responsáveis legais; 

- 01 (uma) cópia em PDF do RG e CPF do(a) professor(a) orientador(a) com 
os contatos de telefone e e-mail; 

http://conferenciainfanto.mec.gov.br/
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 - 01 (uma) cópia digital do material educomunicativo, que deve demonstrar 
como foi o processo de conferência e de construção do Projeto de Ação da Escola 
(opcional). 

Mais informações no site http://conferenciainfanto.mec.gov.br/.  
No REGULAMENTO contam o Termo de Autorização do Uso de Imagem e 

Cessão de Direitos e o Termo de Ciência e Autorização de Viagem.  
 

DIVULGAÇÃO 
INTERESSE EM 2ª LICENCIATURA, NA MODALIDADE EAD – ATÉ 06/04 

A Secretaria da Educação está realizando uma pesquisa junto aos 
Professores da Educação Básica I e II para identificar o grau de interesse em 
cursar uma segunda licenciatura, na modalidade à distância, com carga horária 
total de 1.000 horas. O formulário está disponível no site da Secretaria Escolar 
Digital e poderá ser respondido até o dia 06 de abril. 
 
VESTIBULAR FATEC TATUAPÉ - ATÉ 05/04 
 Informamos que se encontra aberto até às 15h do dia 05/04/2018, o 
período de Isenção/redução da taxa de inscrição do Processo Seletivo Vestibular 
2º Semestre/2018 da Fatec Tatuapé Victor Civita. A inscrição é no site 
http://www.vestibularfatec.com.br/home/. 

A instituição da FATEC Victor Civita – Tatuapé – também possui “Aulas 
Preparatórias”, gratuitas, ministradas pelo corpo docente.  

Mais informações no site http://vestibular.fatectatuape.edu.br/ OU: 
CLIQUE AQUI para acessar a programação das aulas preparatórias; 
CLIQUE AQUI para acessar o banner; 
CLIQUE AQUI para acessar os cursos. 
 

CONCURSO DE DESENHO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA – ATÉ 05/04 

O concurso, organizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações – MCTIC, visa premiar o desenho que representará a identidade 
visual da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2018 (SNCT 2018).  

O tema deste ano é “Ciência para a Redução das Desigualdades”. O público-
alvo são alunos do Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante de escolas 
públicas e privadas. 
Inscrições e informações: http://snct.museu.cp.ufmg.br/.  
Prazo até: 05/04. 
 
INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - IFUSP - COLÓQUIO “A 
CONTRIBUIÇÃO DE STEPHEN HAWKING PARA A COMPREENSÃO DAS LEIS QUE 
REGEM O COSMO” – DIA 05/04 

http://conferenciainfanto.mec.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-1-v-conferncia-meio-ambiente-regulamento_estadual.pdf
https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://sed.educacao.sp.gov.br/
http://www.vestibularfatec.com.br/home/
http://vestibular.fatectatuape.edu.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-2-fatec-aulas-preparatrias.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-3-fatec-banner.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-4-fatec-cursos.docx
http://snct.museu.cp.ufmg.br/
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No dia 5 de abril, às 16h, o Prof. Dr. Elcio Abdalla, do Instituto de Física da 
Universidade de São Paulo - IFUSP, participará do Colóquio IFUSP, abordando o 
tema “A contribuição de Stephen Hawking para a compreensão das Leis que 
regem o Cosmo”. 

O evento será gratuito e ocorrerá no Auditório Abrahão de Moraes, Rua do 
Matão, 1371, travessa R, Cidade Universitária, São Paulo - SP.  

O evento também será transmitido ao vivo, pelo site 
http://iptv.usp.br/portal/transmission.action?idItem=38691. A participação 
presencial ou virtual é por adesão e de responsabilidade dos interessados.  

Para mais informações acesse o site http://portal.if.usp.br/pesquisa/pt-
br/node/1710. 

Em caso de dúvidas sobre o evento, entre em contato com a Secretaria da 
Comissão de Pesquisa do Instituto de Física da Universidade de São Paulo 
(IF/USP), no e-mail cpqif@if.usp.br, telefones (11)3091-7119/7114, ou ainda com 
Renata C. de Andrade Oliveira (Área de Ciências da Natureza/ Física), e-mail 
renata.andrade@educacao.sp.gov.br, telefone (11) 3866-0636. 
 
INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IFUSP) - PALESTRA “O 
ESTUDO DE RAIOS-X NA ESCOLA” - PROJETO FÍSICA PARA TODOS – DIA 07/04 
 No dia 7 de abril (sábado), das 10h30min às 12h, o Prof. Dr. Fernando 
Garcia, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IFUSP), participará da 
palestra “Xperimentando com o invisível: o estudo de raios-X na escola”, no 
âmbito do Projeto Física para Todos. 

As inscrições podem ser realizadas no site 
https://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/348. A participação é por adesão e 
de responsabilidade dos interessados. O evento será gratuito e ocorrerá no 
Auditório da Biblioteca Mário de Andrade, Rua da Consolação, 94, Centro, São 
Paulo-SP. 

Em caso de dúvidas sobre o evento, entre em contato com a Comissão de 
Cultura e Extensão (CCEx) do Instituto de Física da Universidade de São Paulo 
(IFUSP), e-mail ccex@if.usp.br, telefones (11)3091-6681/6682, ou ainda com 
Renata C. de Andrade Oliveira (Área de Ciência da Natureza/Física), e-mail 
renata.andrade@educacao.sp.gov.br, telefone (11) 3866-0636. 
 
COMPETIÇÃO “PLUS” ONLINE DE MATEMÁTICA PARA ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I – DRAGONLEARN – ATÉ 27/04 
 Informamos que está aberta a Competição PLUS de Matemática, da 
Plataforma Dragonlearn, voltada aos alunos do Ensino Fundamental I. A 
competição gratuita e em formato online, está disponível no site 
https://dragonlearn.com.br/plus.  

O objetivo da competição é promover o interesse pela Matemática. Os 
exercícios trabalham o pensamento criativo, sem requerer um profundo 

http://iptv.usp.br/portal/transmission.action?idItem=38691
http://portal.if.usp.br/pesquisa/pt-br/node/1710
http://portal.if.usp.br/pesquisa/pt-br/node/1710
mailto:cpqif@if.usp.br
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
https://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/348
mailto:ccex@if.usp.br
mailto:renata.andrade@educacao.sp.gov.br
https://dragonlearn.com.br/plus
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conhecimento do currículo escolar, precisando apenas de um dispositivo com 
acesso à Internet. 

A competição acontecerá em duas rodadas:  
 Navegação de Teste (de 2 a 15 de abril) 
 Navegação Oficial (de 16 a 27 de abril).  

Informações no site https://dragonlearn.com.br/ ou:  
CLIQUE AQUI para obter orientações sobre a competição; 
CLIQUE AQUI para acessar o manual. 
 

6º CONCURSO DE REDAÇÃO – SEE/HOSPITAL DE AMOR-BARRETOS – ATÉ 25/05 
Estão abertas as inscrições para o 6º Concurso de Redação promovido pela 

Secretaria Estadual da Educação (SEE) e o Hospital de Amor, em Barretos. Neste 
concurso, o tema de redação é “Câncer de pele: Um olhar para a sua pele pode 
mudar a sua vida”.  

O público-alvo são os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental das 
escolas estaduais de São Paulo que podem participar juntamente com seus 
professores.  

Para mais informações, regulamento e sugestões de redação, acesse o site 
https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2169-concurso-de-
redacao-2018. 
 
ISMART - INSCRIÇÕES PARA OS PROJETOS ALICERCE E BOLSA TALENTO – ATÉ 
11/06 

Lembramos que os programas do ISMART possuem inscrição até dia 
11/06/2018, com público-alvo para alunos do 7º ano ou 9º ano. A primeira fase 
compreende a realização de cadastro e teste online, com questões de Língua 
Portuguesa e Matemática. 

Inscrição e mais informações no site: http://www.ismart.org.br/processo-
seletivo/. 
 
CONCURSO VOZES PELA IGUALDADE DE GÊNERO – 2018 (FASE ESCOLA ATÉ 
19/06) 

A 3ª edição do concurso “Vozes pela Igualdade de Gênero” está com as 
inscrições abertas. O tema desta edição é “Em todos os lugares. Em pé de 
igualdade! ”, e tem como objetivo conhecer e difundir na rede estadual de ensino 
a reflexão sobre o exercício efetivo dos direitos da mulher, a promoção da 
igualdade, o empoderamento das mulheres em todos os âmbitos e a reflexão 
sobre as formas de manifestação da desigualdade entre homens e mulheres. 

O referido concurso, é destinado aos alunos regularmente matriculados e 
frequentes nos cursos de Ensino Médio Regular ou na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos – EJA, da rede estadual de ensino de São Paulo. A composição é 

https://dragonlearn.com.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-5-orientaes-dragon-learn-competicao-plus--brasil.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-6-dragon-learn-manual-de-uso.pdf
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
http://www.ismart.org.br/processo-seletivo/
http://www.ismart.org.br/processo-seletivo/


P á g i n a  | 8 

 

de até 5 alunos, sendo pelo menos 1 (uma) participante de gênero feminino e 
orientação de 1 professor responsável. 
O prazo da primeira fase (na escola) será até 19/06/2018. 

Mais informações no site 
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/grp_l.php?t=0111 ou: 

CLIQUE AQUI para acessar o Comunicado publicado no DOE; 
CLIQUE AQUI para acessar o regulamento. 

 
5ª EDIÇÃO DO PRÊMIO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ – ATÉ 25/06 

A 5ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã está com inscrições 
abertas até 25 de junho, no site www.respostasparaomanha.com.br.  

O Prêmio Respostas para o Amanhã é uma iniciativa da Samsung com 
coordenação geral do CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária, tem o apoio da UNESCO, Reduca, OEI, Consed e 
outras instituições parceiras.  

A proposta é estimular e difundir projetos desenvolvidos por alunos do 
Ensino Médio da rede pública de ensino, sob coordenação de um professor das 
áreas das Ciências da Natureza e da Matemática, acessando os conteúdos 
curriculares na busca de soluções capazes de resolver os problemas identificados 
nas comunidades onde vivem. 
 Para subsidiar as ações de divulgação, já está no ar a página no Facebook e 
no Instagram, ampliando os canais de acompanhamento das ações e 
compartilhamento dos conteúdos. Caso permaneça com alguma dúvida, é só 
entrar em contato com a Coordenação do Prêmio, com Fernanda de Andrade, 
pelo e-mail fernandaandrade@cenpec.org.br. 

Mais informações no site https://respostasparaoamanha.com.br/ ou: 
CLIQUE AQUI para acessar o banner para o Facebook; 
CLIQUE AQUI para acessar o Post Mobilizado; 
CLIQUE AQUI para acessar o Post para o Facebook; 
CLIQUE AQUI para acessar o Post para Parcerias. 

 
ATIVIDADES DE FORMAÇÃO NA USP – ABRIL E MAIO 
 Informamos os cursos, oficinas e programas que estão vigentes na 
Faculdade de Educação da USP.  

Para mais informações e datas, CLIQUE AQUI. 

 Temas:  
- USP e as profissões: programa que oferece subsídios para a escolha da 
carreira profissional dos estudantes; 
- Curso Descobrindo os Oceanos (inscrições 02/04 – 31/05); 
- Curso Noções sobre Oceanografia (inscrições 02/04 – 13/04) 

      - Curso Desenho e Currículo Escolar (inscrições a partir das 11h do dia 24/04); 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/grp_l.php?t=0111
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-7-vozes-pela-igualdade-de-gnero-comunicado-1.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-8-vozes-pela-igualdade-de-gnero-regulamento-1.doc
http://www.respostasparaomanha.com.br/
https://www.facebook.com/premiorespostasparaoamanha
https://www.instagram.com/premiorespostasparaoamanha/
mailto:fernandaandrade@cenpec.org.br
https://respostasparaoamanha.com.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-9-respostas-para-o-amanh-banner-para-o-facebook.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-10-respostas-para-o-amanh-post-mobilizado.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-11-respostas-para-o-amanh-post-para-o-facebook.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-12-respostas-para-o-amanh-post-parcerias.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-13-usp-dica-das-educadoras_26_mar_abr18.pdf
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- Workshop de Difusão Científica e Metodologias Alternativas de Ensino da 
Biociência para o Ensino Fundamental e Médio: conectando a Universidade à 
Escola (inscrições 30/04 – 08/05); 

      - Conversações sobre Educação Escolar Indígena (dia 16/04 às 19h); 
- Pessoas com deficiência: rupturas do capacitismo e despatologização de 
identidades (inscrições até 02/05). 

 
CURSO INTERNET DAS COISAS – CODE IOT – ABRIL ATÉ OUTUBRO 

O Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI TEC-POLI/USP), em 
conjunto com a Samsung Eletrônica, está promovendo o curso Internet das 
Coisas, no âmbito do Projeto CODE IoT. A formação será presencial e gratuita, na 
cidade de São Paulo, com duração de um dia (data a escolher), entre os meses de 
abril e outubro. Os interessados podem se inscrever pelo endereço: 
http://codeiot.febrace.org.br/. 
 
29ª EDIÇÃO DO PRÊMIO JOVEM CIENTISTA – INSCRIÇÕES ATÉ 31/07 

O Prêmio Jovem Cientista tem o objetivo de impulsionar a pesquisa 
científica no país e investir em estudantes e jovens pesquisadores que procuram 
soluções inovadoras para desafios da sociedade.  

A 29ª edição do prêmio terá como tema: “Inovações para Conservação da 
Natureza e Transformação Social”. As inscrições se encerram no dia 31 de julho, 
às 18h (horário de Brasília).  

Podem concorrer alunos regularmente matriculados em escolas públicas ou 
privadas de Ensino Médio e Profissional e Tecnológico e que tenham menos de 25 
anos de idade em 31 de dezembro de 2018.  

As inscrições podem ser feitas por meio do site: 
http://www.jovemcientista.cnpq.br/. 

Mais informações, formato do trabalho de pesquisa e acesso ao 
regulamento no site http://www.jovemcientista.cnpq.br/. 
 
VISITA AO CENTRO DE MEMÓRIA DA FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS 

Estamos retransmitindo convite para a participação das Escolas Estaduais 
na visita ao Centro de Memória da Fundação Dorina Nowill para Cegos. 
Informamos que as visitas estão autorizadas, e caso a escola tenha interesse 
deverá entrar em contato com a Sra. Marília no e-mail 
(marilia.vale@fundacaodorina.org.br) 

Voltadas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos as atividades 
educativas trabalham o tema da inclusão de pessoas com deficiência visual, 
diversidades e cidadania. A visita educativa tem como objetivo estimular o 
conhecimento e minimizar os preconceitos quanto às limitações das pessoas 
cegas e com baixa visão. 

http://codeiot.febrace.org.br/
http://www.jovemcientista.cnpq.br/
http://www.jovemcientista.cnpq.br/
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Serão oferecidos transporte gratuito, lanche e material educativo para 
grupos de até 46 alunos com 2 professores acompanhantes. As visitas do período 
da manhã começam 10h e as visitas do período da tarde começam às 14h30. Os 
agendamentos podem ser feitos através do e-mail: 
incluindocm@fundacaodorina.org.br. 

Mais informações CLIQUE AQUI e no site 
https://www.fundacaodorina.org.br/.  

 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

mailto:incluindocm@fundacaodorina.org.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/04/anexo-14-fundao-dorina-nowill-folheto-visite-o-centro-de-memria-da-fdnc.pdf
https://www.fundacaodorina.org.br/

