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  CDESTAQUES DA SEMANA  

E.E. José Oscar de Abreu Sampaio 

Atividade: Recriando a Linha do Tempo 

E.E. Prof. Galdino Lopes Chagas 

Visita ao Circo 

E.E. Jornalista Ruy Mesquita 

Debate e Eleição do Grêmio Estudantil 

E.E. Prof. Antônio Emilio Souza Penna 

Reportagem sobre Lixo Eletrônico na Escola 
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E.E. Leônidas Horta Macedo 

Oficinas Culturais: Clube da Leitura - Prof. 

Thais e  Atualidades na Internet - Prof. 

Alessandra. Parabéns pelo trabalho. 

E.E. Manuel Bandeira 

Projeto - Drogas 

E.E. Cândido Gonçalves Gomide 

Palestra e Debate: Racismo, Gênero e    

Homossexualidade e Classes Sociais. Copa 

Gomide - Parabéns aos Professores  Cleitos 

e Cláudia. 

E.E. João Solimeo 

Visita à Biblioteca Afonso Schmidt , onde 

assistiram  a Peça Teatral: A Loja de    

Brinquedos. Parabéns Prof. Camila - artes. 
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  CNPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 Solicitamos que enviem ao e-mail: imigrantenorte1@gmail.com , os dados dos alunos 

que se encontram nessa situação de imigração. Necessitamos do nome completo do aluno, idade, 

segmento de ensino e ano, o país de origem e o idioma que fala.  

Segue as Unidades que já enviaram: Carlos Borba; Chiquinha Rodrigues; Geraldo Homero Otoni; 

José Altenfelder; Manoel de Nobrega; Nossa Senhora do Retiro; Parque Anhanguera; República da 

Colômbia; Salvador Ligabue; Sebastião Gusmão; Suzana de Campos; Vila Penteado II. 

                                                  Equipe – Acolher o Imigrante Marcia Mecca/Norival 

ENCCEJA/2018 

 

             Comunicamos que as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competên-

cias de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2018 estarão abertas no período de 16 a 27/04/18. Neste 

ano, o exame será aplicado para certificação do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, e as pro-

vas serão realizadas em 05/08/18, conforme cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pes-

quisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP/MEC. Para participar do Exame, o candidato que visa 

obter certificado do Ensino Fundamental deve ter no mínimo 15 anos completos na data da reali-

zação da prova e, para certificação no Ensino Médio, no mínimo 18 anos completos na data da 

prova. Em relação ao ENCCEJA PPL (para pessoas privadas de liberdade), a publicação do edital 

pelo INEP está prevista para 07/08. Para subsidiar os estudos daqueles que têm interesse em fa-

zer o exame, o MEC está disponibilizando material de apoio no site: http://portal.inep.gov.br/

materiais-para-estudo. Mais informações sobre a aplicação do ENCCEJA poderão ser obtidas no 

portal do INEP:  http://portal.inep.gov.br/encceja  

VITRINE DA ESTAÇÃO SÃO BENTO RECEBE A ARTE ORIGAMI 

 Em celebração aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, a vitrine da Estação São 

Bento, do Metrô, recebe mostra composta pela tradicional arte do Japão, o origami. Feita a partir 

de dobraduras de papéis, a técnica secular traz cerca de 1,5 mil peças para a vitrine, transfor-

mando-a em uma história em miniatura que ambienta as três fases da primeira imigração de ja-

poneses no País. Será mostrado o Japão antigo, período representado pelo Castelo de Osaka, pelo 

Torii ‑ tradicional portão japonês dos templos xintoístas ‑ e também por diversos bonecos. A se-

gunda fase apresenta a mudança de continente, com uma miniatura do barco Kasato Maru, o pri-

meiro a trazer os imigrantes para o Porto de Santos, em 1908. Na terceira fase, o ambiente faz a 

representação do que os japoneses viram assim que chegaram no Brasil: a paisagem repleta de 

plantações dos mais variados cultivos da época, como o café, o algodão e a banana. Diariamen-

te, das 4h40 às 0h32 Entrada franca 

mailto:imigrantenorte1@gmail.com
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A BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE 2018 ESTÁ CHEGANDO 

 Não perca a oportunidade de levar seus alunos para o principal evento de literatura, cultu-

ra e interatividade, que acontecerá entre os dias 03 e 12 de agosto de 2018. 

 P a r a  m a i o r e s  i n f o r m a ç õ e s :  E - m a i l :  e s c o l a s @ rp s f e i r a s . c o m . b r 

Telefone: (11) 3333-7066 - Fonte: http://www.bienaldolivrosp.com.br/ 

 

Paola N. P. Pappalardo Analista Sociocultural  

PRÊMIO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ – ATÉ 25/06 

 Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã, uma 

iniciativa da Samsung, com coordenação geral do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 

Cultura e Ação Comunitária (CENPEC) e parceria da Organização das Nações Unidas para a Edu-

cação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), da Rede Latino-Americana pela Educação (Reduca), da 

Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e com o apoio do Conselho Nacional de Secretá-

rios de Educação (Consed). O objetivo é estimular estudantes e professores do Ensino Médio de 

escolas públicas a desenvolverem soluções sustentáveis para melhorar o lugar onde vivem, inte-

grando conhecimentos da área de Ciências da Natureza e Matemática aos projetos inovadores em 

prol da sociedade e de suas comunidades. Cada projeto deverá ser desenvolvido por uma turma 

de estudantes (grupo composto por qualquer quantidade de integrantes que estejam, necessaria-

mente, matriculados na mesma série do Ensino Médio) e até três professores, sendo um profes-

sor orientador, que, obrigatoriamente, deverá lecionar nas áreas das Ciências da Natureza ou da 

Matemática, e outros dois professores parceiros, que poderão lecionar em outras áreas, como Lin-

guagens e Códigos e Ciências Humanas. 

 As inscrições serão realizadas até 25 de junho pelo professor orientador. Mais informa-

ções podem ser obtidas por meio dos links indicados a seguir: 

• Site www.respostasparaoamanha.com.br 

• Facebook: https://www.facebook.com/premiorespostasparaoamanha 

• Instagram: https://www.instagram.com/premiorespostasparaoamanha 

• Regulamento: https://respostasparaoamanha.com.br/regulamento-2018 

Em caso de dúvidas sobre o comunicado, entre em contato com Renata Cristina de Andrade Oli-

veira ou Ana Joaquina Sallares por e-mail renata.andrade@educacao.sp.gov.br /

ana.sallares@educacao.sp.gov.br e por telefone (11)3866-0636 / (11) 3866-0638. 

Equipe Matemática 

mailto:escolas@rpsfeiras.com.br
http://www.bienaldolivrosp.com.br/
http://www.respostasparaoamanha.com.br
https://www.facebook.com/premiorespostasparaoamanha
https://www.instagram.com/premiorespostasparaoamanha
https://respostasparaoamanha.com.br/regulamento-2018
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CARTUNS DO SACI-PERERÊ EM REPRODUÇÕES ACESSÍVEIS 

 

 O Memorial da Inclusão receberá até o dia 06/05, a mostra “Isso é coisa de Sacy”!, com-

posta por 20 cartuns de artistas brasileiros sobre o personagem do folclore brasileiro saci-pererê. 

Será exposta, ao lado de cada obra original, sua respectiva reprodução acessível criada por pes-

soas com e sem deficiência visual. As obras foram produzidas com materiais diversos, como pa-

pel fotográfico com folhas em EVA, botões, barbantes e relevos para criar texturas e possibilitar 

a diferenciação pelo toque. Presente na cultura popular brasileira e popularizado pelo escritor 

Monteiro Lobato (1882-1948) no ano 1919, o saci-pererê é um dos principais personagens do 

folclore brasileiro. Os cartuns expostos na mostra propõem debater, com bom humor, o direito à 

diferença corporal e à diversidade humana a partir da complexidade das lendas. De segunda a 

sexta-feira, das 10 às 18 - horas; aos sábados, das 13 às 17 horas, Entrada franca - Até 

o dia 29 de Maio. Endereço do Memorial da Inclusão - Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 

564, Portão 10, Barra Funda, São Paulo/SP 

Norival C. Ramos PCNP – HISTÓRIA 

Servidores da Educação ganham espaço no Congresso SOCESP 2018: saiba como participar! 

 De 31 de maio a 2 de junho acontece o 39º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de 

São Paulo (SOCESP), no Transamérica Expo Center (Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro, 

São Paulo). Escolas estaduais que desenvolvem atividades de promoção à alimentação saudável a e ativida-

de física poderão participar de um simpósio especial sobre saúde do coração na escola, para educadores da 

rede estadual da Educação, e apresentar seus pôsteres, mediante processo seletivo.  

 Para participar da seleção, interessados devem enviar um resumo do trabalho desenvolvido 

(contendo Introdução, Objetivos, Metodologia e Conclusão) e fotos, para o e-mail familianor-

te1@yahoo.com.br. O arquivo poderá ser enviado em word ou ppt.   

  Confira o cronograma: 

Até 25 de abril Envio dos trabalhos pelas Escolas ou Diretorias de Ensino 

26 de abril a 2 de maio Seleção dos trabalhados pela equipe técnica 

3 de maio Divulgação do resultado 

 Para apresentação em pôster serão 10 trabalhos selecionados, cujos autores terão vagas garantidas 

para participação no simpósio durante o congresso. As demais vagas do simpósio serão distribuídas entre os 

autores dos outros trabalhos enviados, conforme a ordem de classificação na seleção.   

 SAIBA MAIS SOBRE O SIMPÓSIO: 

 O simpósio, especialmente desenvolvido para educadores da rede estadual da Educação, durante o 

congresso (31 de maio a 2 de junho) e será composto por especialistas que farão breves exposições sobre os 

temas: “O panorama brasileiro das doenças cardiovasculares e a importância da promoção da saúde na esco-

la”, “Atividade física como protetor cardiovascular – Como trabalhar esse fator protetor na escola?”, “O Guia 

Alimentar para população brasileira – uma nova estratégia para promoção de bons hábitos alimentares” e 

“Educação alimentar e nutricional – Por que a escola?”. O evento também prevê um debate com a plateia. 

 Os custos referentes à transporte e alimentação serão de responsabilidade dos selecionados.  

 

 Coordenação Regional do Programa Escola da Família Norte1 
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CAMPANHA DO AGASALHO 2018 – “PRIMEIRO DIA DO ESQUENTA” 
 

 Chegamos à 6ª edição do Dia do Esquenta! Em nosso calendário de 2018, destinamos os dias 12 de maio 

e 23 de junho para isso!  Como já é de praxe o 1º esquenta ser sempre próximo ao Dia das Mães e culminar com 

lindas e calorosas comemorações, esperamos que esse ano não seja diferente! 

 Em 2018, o Fundo Social de Solidariedade do Estado fez uma parceria para lá de divertida com a turma da Moni-

ca!  O slogan "É tempo de doar!" convida todos para participarem com a doação de peças de roupa em bom es-

tado. “Pessoas em situação de risco precisam estar preparadas para o tempo de inverno que vem aí e a campanha 

do agasalho é importante e necessária para atingirmos esse objetivo. Junte-se à Turma da Mônica nessa ação hu-

manitária do Governo do Estado. Acrescente seu toque de calor humano a essa campanha” -  fala Mauricio de 

Souza no lançamento da Campanha do Agasalho 2018. 

 Vamos lá? Convidamos todos para desenvolverem atividades interessantes e diferenciadas em prol da solidarieda-

de.  A cada ano, temos o orgulho de dizer que as escolas PEF realizam, sempre com muita criatividade, diversas 

ações com foco na Campanha e agregam cada vez mais voluntários e parceiros. 

 Lembretes que podem colaborar para uma boa Campanha: 

-  organização de ações para reforçar a qualidade das peças arrecadadas;  

- confecção das caixas para a Campanha com a criatividade característica do PEF (Turma da Monica mais ZAP) 

-  recepção, estoque e empacotamento de peças variadas (agasalho e sapatos); 

-  realização de eventos de reconhecimento público a instituições parceiras participantes da Campanha; 

-  distribuição das peças à comunidade escolar, ONGs, Fundos Sociais Municipais etc.; 

-  organização de um grupo mobilizador para reunir o maior número de voluntários, com a finalidade de intensifi-

car o que já vem sendo feito e de desencadear novas atividades; 

-  convidar os grêmios estudantis, parceiros que sempre se envolvem com entusiasmo; 

-  oficinas (ex.: de customização), cujos produtos possam ser revertidos para a Campanha do Agasalho;  

-  troca de experiências, contação de causos e troca de receitas entre os pares de grupos que realizam trabalhos 

manuais (tricô, crochê, bordado, customização de roupas etc.); 

-  ateliê da moda, desfiles com as roupas doadas; 

-  convite à comunidade que receberá as doações da Campanha para também participar das atividades oferecidas 

pela escola. 

  Todas as escolas PEF estão realizando a Caminhada de Outono desde o início de abril, certo? 

Que tal também aproveitarmos, no percurso dessa caminhada, para solicitar a doação de peças de rou-

pas? Duas grandes e boas ações caminhando juntas e aquecendo corações! 

 Atenção quanto ao registro: As escolas devem registrar as participações (público) no intrasite do 

Programa Escola da Família, em “Campanha do Agasalho”, desde seu início.  

 Em comunicado futuro, informaremos a data para publicação no intrasite do Relatório Síntese da Di-

retoria. A publicação no intrasite só deverá ser realizada ao término da Campanha e após o 2º dia do Esquenta. 

Por favor, aguardem! 

 Lembrem-se: o Relatório Síntese da Diretoria deverá conter a quantidade de doações recebidas 

(por escola/DE). Atentem-se em que apenas 1 (um) relatório (relato, fotos e número arrecadado) repre-

sentará a Diretoria.  

Para saber mais: http://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br/  

http://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br/conteudo/video.aspx - material de divulgação. 

PROJETO ESCOLA ARTERIS 

As Unidades Escolares que participam do Projeto Escola Arteris “EE Ministro Oscar Dias Correa e EE Zenaide 

Vilalva de Araújo”, favor inserir no site do projeto todas as atividades realizadas nas respectivas escolas. 

 

Coordenação Regional do Programa Escola da Família Norte1 

http://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br/
http://www.campanhadoagasalho.sp.gov.br/conteudo/video.aspx
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CONCURSO VOZES PELA IGUALDADE DE GÊNERO 

 Continuam abertas as inscrições para a 3ª Edição do Concurso Vozes Pela Igualdade de 

Gênero. Nesta edição, o tema é “Em todos os lugares. Em pé de igualdade”. As escolas interes-

sadas em participar têm até o dia 19 de junho para encaminhar às suas Diretorias de Ensino a 

música que representará a unidade de ensino. 

Maiores informações acesse o site: http://201.55.46.199/wp-content/uploads/2018/03/Regulamento-Vozes-3.pdf 

PRÊMIO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ – PROJETOS CIENTÍFICOS 

Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã até o dia 25 de 

junho. Difundir projetos de alunos da rede pública, jovens com ideias criativas e capazes de pro-

por soluções para problemas da comunidade são os principais objetivos do prêmio. 

Regulamento: https://respostasparaoamanha.com.br//regulamento-2018 

Ivete Macan - PCNP Biologia 

 No dia 13 de Abril de 2018 realizamos a Fase Regional da V Conferência Infantojuvenil 

pelo Meio Ambiente, com a apresentação do Plano de Ação de cada Escola, realizada pelos    

Delegados eleitos. Parabenizamos todos os participantes pelo trabalho de excelência. 

COR – Comissão de Organização Regional 

http://201.55.46.199/wp-content/uploads/2018/03/Regulamento-Vozes-3.pdf
https://respostasparaoamanha.com.br/regulamento-2018
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  CNAD - NÚCLEO  DE ADMINISTRAÇÃO  

 

  CIE - CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA 

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 cadastramento 

(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.  

 

Qualquer dúvida ou mais detalhes, estamos à disposição. 

AGRADECIMENTO 

 

            O CIE  - Centro de Informações Educacionais, NVE - Núcleo de Vida Escolar e NRM -    

Núcleo de Rede de Matrículas, agradecem pelo empenho, dedicação e celeridade no atendimento 

à demanda do Censo Escolar e Frequência do Bolsa Família.  

            Lembramos que este centro está sempre à disposição para auxiliá-los no que for preciso. 

            Muito obrigada. 

 

Adriana Silveira - Diretora/CIE 
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  ESCOLAS 

 A Direção da E.E. Prof. Silvio Xavier Antunes, informa que dispões de 01(Uma) vaga para     

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

3976-6232.  

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

os períodos Manhã e Tarde (Fund. II).  

 A Direção da E. E. Professora Olinda Leite Sinisgalli, informa que necessita de professores 

eventuais para os períodos da Manhã, Tarde e Noite (Ensino Fundamental II e Ensino Médio). 

 A Direção da E.E.  José Oscar Abreu Sampaio, informa que Dispõe de 01 vaga (Uma) para Pro-

fessor Coordenador do Ensino Fundamental anos Finais e Ensino Médio , período  tarde e noite ( das 

14h às 23h). As propostas deverão ser entregues na Unidade Escolar até 27/04/2018, no horário das 

8h às 21h.  

 A Direção da E.E. Regente Feijó informa que está disponível a vaga para zeladoria. Os         

interessados devem entrar em contato, com urgência, pelo telefone 3931-4273. 

  


