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  CDESTAQUES DA SEMANA  

E.E.E.I. Ayres de Moura 

V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo 

Meio Ambiente. Parabenizamos a Prof.  
Marta Estavas. Eleição do Grêmio. 

E.E. José Oscar de Abreu Sampaio 

Visita ao Catavento Cultural e Educacional. 

E.E. João Solimeo 

Atividade Pré-História e a Importância da 

Arqueologia. Parabéns a Prof. Simone Leite. 

E.E. Octávio Monteiro de Castro 

Eleição do Grêmio Estudantil  
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E.E. Jornalista Ruy Mesquita 

Equipes Masculina e Feminina de Damas, 

sagraram-se Campeãs. Parabéns aos Alunos 

e Professores. 

E.E. Dr. Joaquim Silvado 

Feira Medieval parabéns ao  Professor Celso 

Rocha. Música no intervalo - Ações do    

Grêmio Estudantil. 

E.E.E.I. Prof. Raul Antônio Fragoso 

Eleição do Grêmio Estudantil 

E.E. Leônidas Horta Macedo 

Eleição do Grêmio Estudantil 
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DESAFIOS   MATEMÁTICOS    2018 

 Alunos e professores da rede estadual de ensino que ainda não se organizaram para os 

Desafios Matemáticos 2018 ganharam mais um fôlego. As inscrições podem ser enviadas às Dire-

torias de Ensino até o dia 30 de abril. 

 A iniciativa pretende estimular o desenvolvimento da competência do raciocínio logico ma-

temático dos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

 Para participar, as escolas deverão preencher o formulário de inscrição, disponibilizado no 

Anexo I do regulamento. E seguir também alguns critérios para a fase de criação dos desafios, 

como originalidade, replicabilidade e relevância de aprendizagem. Os exercícios matemáticos pre-

cisam ser inovadores, criativos, e que possam ser utilizados em outras séries e disciplinas. 

 Nesta edição, serão selecionados 30 desafios matemáticos destaques, sendo 10 para os 6º 

e 7º anos do Ensino Fundamental, 10 para os 8º e 9º anos e 10 do Ensino Médio, e publicados 

em setembro. 

Equipe de Matemática Núcleo Pedagógico    

 

  CNPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

I FEIRA DO LIVRO DA UNESP OFERECE OBRAS PARA TODOS OS TIPOS DE GOSTO 

 A Universidade Estadual Paulista (Unesp), por meio da Fundação Editora da Unesp (FEU), realiza 

até sábado (14), das 9h às 21h, a sua I Feira do Livro. Aberto ontem, o evento tem entrada gratuita e acon-

tece no campus da Unesp de São Paulo (próximo à estação Barra Funda do Metrô), com a participação con-

firmada de mais de 100 editoras que oferecem obras com pelo menos 50% de desconto. 

Segundo o diretor-presidente da FEU, Jézio Gutierre, a expectativa é que o evento seja uma festa do livro, 

vantajosa para todos os envolvidos. 

 “A intenção é propiciar um canal para que leitores e editoras se encontrem e possam desfrutar dos 

benefícios de um comércio que se aproxima do que ocorre nos meios eletrônicos: com redução de custos e a 

oferta de descontos, mas realizado pelo contato direto, o que não é possível na tela”, destaca. 

Realização anual – Gutierre avalia que as editoras do mundo livreiro estão vivendo uma época turbulenta, 

de transformações e incertezas, em especial no varejo. 

Por isso, novas formas de comercialização são importantes, especialmente para as editoras que focam nos 

livros CTP, ou seja, científicos, técnicos e profissionais, como é o caso da FEU. 

Ele explica que a Feira do Livro da Unesp decorre dessa motivação. 

 “A ideia é que se torne um evento anual, e que, a partir da próxima edição, aconteça associada a 

uma programação cultural”, informa o diretor-presidente da Feu, que nesta primeira iniciativa não descarta 

a possibilidade de eventuais erros. “Estamos atentos para que, se ocorrerem, não sejam repetidos na segun-

da”, acrescenta Gutierre. 

 

Norival C. Ramos  PCNP - HISTÓRIA 
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Não risque! 

Um dos problemas frequentes de uma biblioteca pública é a maneira como as pessoas en-

tendem o bem comum, aquilo que todos podem usufruir. Para boa parte das pessoas o entendi-

mento parece ser: público é o particular, restrito, reservado a elas, pelo menos enquanto estão 

usando. 

Talvez, por isso, seja comum que os materiais voltem para a biblioteca riscados, molhados 

pela chuva, com fungos, rasgados, com partes faltando etc. Acreditem, isso é bem comum. No 

entanto, as principais intervenções são mesmo as anotações, comentários e trechos sublinhados 

a lápis ou a caneta com fins de fichamento. 

 Esses danos muitas vezes são irreversíveis, e acabam danificando definitivamente o mate-

rial. Conserve os livros para que todos possam consultá-los com qualidade! Se o livro é público 

entenda que todos podem usá-lo, não só você, por isso não risque! - Fonte: Site da Biblioteca da 

ECA-USP 

Paola N. P. Pappalardo  

Analista Sociocultural/Bibliotecária  
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  CNFI - NÚCLEO  DE FINANÇAS  

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL 

Prezados Diretores (as) 

Informamos que está disponível no sistema GEMAT, no menu Dúvidas, o modelo 

do Termo de Inventário Anual. 

O mesmo deverá ser preenchido, assinado e carimbado pelo responsável do cadastramen-

to (aquele que possui a senha) e pela Direção da escola. 

Solicitamos às escolas que ainda não entregaram, que o documento deverá ser 

encaminhado com a urgência que o caso requer.  

Lembramos que o sistema GEMAT está disponível desde 2011, e após capacitação realiza-

da em 2013, todos os cadastros de bens do legado já foram efetuados e os novos bens são ca-

dastrados por este Núcleo, quando da doação dos mesmos, restando para unidade escolar as ati-

vidades de recebimento de bens e etiquetas, identificação física dos bens e informar a Diretoria 

quando da necessidade de baixa patrimonial, seja por Furto ou doação de Inservíveis. (Modelos 

para os processos de Furto / Doação de Materiais Inservíveis e Doação de Materiais permanentes 

–PDDE, encaminhados no e-mail de 31/01/2018). 

Qualquer dúvida ou mais detalhes, estamos à disposição. 

 

  ESCOLAS 

 A Direção da E.E. Prof. Geraldo H. França Ottoni, informa que dispõe de vaga para        

zeladoria, os interessados deverão entrar em contato com a unidade escolar. 

 A Direção da E.E. República da Argentina, informa que dispões de 01(Uma) vaga para   

Gerente de Organização Escolar G.O.E, interessados deverão entrar em contato com a direção. 

Tel: 3928.2704/ 39437561.  

 

NOTA DE FALECIMENTO 

 A escola E.E. Almirante Marquês de Tamandaré informa com muita tristeza e pesar o    

falecimento do Professor  Claudio Silva Lianza que nos deixou em 10 de abril de 2018. O        

professor ministrou aulas por muitos anos na escola e acabara de aposentar-se.  Nossos         

sentimentos aos familiares e amigos. 


