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  CDESTAQUES DA SEMANA  

E.E. João Solimeo 

Visita a Biblioteca Afonso Schmidt e peça 

Teatral - Sanduba Delivery. Parabéns às 

Professoras Priscila e Fatima. 

E.E.E.I. Prof. Ayres de Moura  

Expo Medieval – Parabéns ao Prof.          

Alexandre Yamazaki e aos Alunos pelo   

trabalho. 

E.E. Prof. Miguel Oliva Feitosa 

Eleição do Grêmio Estudantil 

E.E. Prof. Sebastião de Oliveira Gusmão 

Sarau: Lugar de Resistir (Luta Feminina) 
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E.E. Min. Oscar Dias Correia 

Contação de Histórias, em parceria com o 

CEU - Pera Marmelo. 

E.E. Prof. Flamínio Fávero  

Escola  de Cara Nova 

E.E. Jorn. Ruy Mesquita 

Projeto Matemática por toda Parte - Prof.     
Marcos. Visita ao Museu do Futebol onde os   
alunos conheceram o Ex Jogador Casagrande. 

E.E. Alípio de Barros 

Parceria com o Parque Estadual do Jaraguá 

pelo trabalho desenvolvido com nossos  

alunos sobre a Febre Amarela. 
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 SUPERVISÃO  

MMR - Método de Melhoria de Resultados 

 

Prezados  Gestores;  

  

 No dia 25 de maio, a Dirigente de Ensino terá a Reunião de Nível 1 na SEE. Será 

uma reunião sem resultados, uma vez que o período de aplicação da AAP foi ampliado até 27 

de abril, sendo os resultados colocados na plataforma em data muito próxima à realização da N3. 

Assim, estamos encaminhando o modelo que será utilizados para as Reuniões de Nível 

3 – sem resultados -  ano de 2018. 

Reiteramos que entre os dias 07 a 11 de maio devem ocorrer as Reuniões de Nível 3 para 

que o Comitê Regional, de posse do material da N3 de nossas escolas, possa no dia 21 de maio 

realizar a Reunião de Nível 2. 

O material referente à N3 deverá ser encaminhado até dia 16 de maio para o email - pla-

noseresultados@gmail.com, pois dependemos desse material para realizarmos a Reunião de 

N2 juntamente com a Dirigente de Ensino, um componente do Comitê Central /SEE, os Superviso-

res  e os Pcnp. 

Solicitamos especial atenção, quanto à valorização das discussões ao longo destas reuni-

ões, bem como seus registros (atas, pautas ou fotos), visto que é um momento valioso de refle-

xão, intervenção, escuta qualificada para às próximas etapas de correção e ajustes no Plano de 

Melhoria. Em caso de dúvida ou outra necessidade, por favor, entrem em contato. 

  

Atenciosamente, 

Comitê Regional MMR  
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 NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

TEMA 

  

AFRICANIDADES – LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 

LENDAS E CONTOS AFRICANOS 

  

DATA 17 DE maio DE 2018 

LOCAL Diretoria de Ensino Região Norte 1- Auditório – Rua Faustolo, 281 – 

Água Branca. 

PÚBLICO ALVO PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E PROFESSORES DA SALA 

DE LEITURA 

Convocamos todos os Professores da Sala de Leitura; 01 Professor 

de Lg. Portuguesa com aulas atribuídas nos 8ºs Anos e 01 Professor de 

Lg. Portuguesa com aulas atribuídas nos 9ºs Anos (se possível 2 pro-

fessores, preferencialmente, caso contrário, apenas um por escola). 

HORÁRIO DAS 11H ÀS 17H 

RESPONSÁVEL MARCIA MECCA 

CONVOCAÇÃO 

INSTITUTO PROA ABRE AS INSCRIÇÕES PARA BOLSA DE ESTUDOS EM ADMINISTRAÇÃO  

 ATÉ 31/05 

 

 

            Com o objetivo de preparar os jovens para o mercado de trabalho, o Instituto PROA, par-

ceiro da Secretaria da Educação, oferece anualmente um curso gratuito na área de Administração. 

Com duração de 6 meses, o curso inclui orientações sobre a carreira e a conquista do primeiro em-

prego e é destinado a alunos entre 16 e 20 anos, que estejam cursando ou tenham concluído a 3ª 

série do Ensino Médio há, no máximo, dois anos em escola pública e que apresentem uma renda 

familiar menor que um salário mínimo e meio per capita. São ofertados, gratuitamente, aos alu-

nos: • Bolsa de Estudos em curso profissionalizante de administração (certificado do SENAC), com 

seis meses de duração, nos períodos da manhã ou tarde; • Consultoria de RH para desenvolvimen-

to comportamental dos alunos, ensinando a ter uma postura mais autônoma e responsável, de 

acordo com as exigências do mercado de trabalho; • Vale Transporte; • Uniforme e material didáti-

co. As inscrições vão até 31/05 e podem ser feitas somente pela internet, por meio do site http://

www.proa.org.br/p/aluno-proa. O processo seletivo é gratuito. Solicitamos ampla       

divulgação do projeto  
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MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA- AUDITÓRIO SIMÓN BOLÍVAR 

BANTU E RESISTÊNCIAS 

 

Makota Valdina Pinto (Prof. Makota do Terreiro Tanuri Junsara, Salvador, Bahia) Dr. Hélio da 

Silva (Doutor em Direito pela PUC-SP, Advogado dos Consulados de Angola em SP e RJ); John 

Bella Bela (Escritor e Historiador); Naice Zulu (Rapper e Panafricanista-Angola): Moderador:  

Tata Luandenkossi (Marinho Santos da Organização Gongombira em Ilhéus na Bahia). 

JOVEM SENADOR 2018 

11º Concurso de Redação do Senado Federal o Tema: “A Constituição Cidadã 30 anos depois” 

Podem participar do Jovem Senador 2018 os alunos que atendam obrigatoriamente os seguintes 

requisitos: 

A - Estar regularmente matriculado em escola pública estadual ou do Distrito Federal de Ensino 

Médio, em uma das seguintes modalidades: regular, ensino técnico na modalidade integrada 

ou educação de jovens e adultos. 

B - Ter, no máximo, 19 anos completos até 31 de dezembro de 2.018. 

C - Ter disponibilidade para participar da fase presencial do Jovem Senador, em Brasília (DF), no 

período de 19 a 24 de novembro de 2018. 

D - Maiores informações www.senado.leg.br/jovemsenador  

BIBLIOTECA DIGITAL DA FGV LIBERA ACESSO A MAIS DE DEZ MIL TÍTULOS 

Com biblioteca digital, FGV libera acesso a mais de dez mil títulos entre base de dados e obras 

Norival C. Ramos PCNP – HISTÓRIA  

http://www.senado.leg.br/jovemsenador
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Os pesquisadores e leitores de plantão têm uma boa notícia: a Fundação Getúlio Var-

gas liberou o acesso a mais de dez mil títulos de sua biblioteca virtual. São artigos, arquivos, co-

leções e muito mais disponível no acervo da FGV que agora pode ser acessado pelo público 

no site da Biblioteca Digital: http://sistema.bibliotecas.fgv.br/ 

A fundação vem investindo na modernização de seu sistema de bibliotecas, que conta com 

acervos físicos no Rio de Janeiro, São Paulo e em Brasília, e a Biblioteca Digital é um dos resulta-

dos. Foram reunidas bases de dados e conjuntos de obras que podem ser acessados li-

vremente online. 

Há também o Acervo Acadêmico, ferramenta que permite ao usuário encontrar todas as 

referências sobre o trabalho pesquisado existentes nos acervos da FGV. Fonte: Universia Brasil 

 

Paola N. P. Pappalardo - Analista Sociocultural (Bibliotecária)  

PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO DE NOVOS BOLSISTAS - MAIO/18 

 

Prezados(as) Candidatos(as); 

 Informamos que no início de maio/18 estarão abertas as inscrições para novos candidatos 

à Bolsa Universidade, no âmbito do Programa Escola da Família, para início das atividades nas 

escolas em junho de 2018 

 

Segue o cronograma detalhado das ações previstas no período de 03/05 a 02/06/18: 

03 a 14.05.18 - inscrição de novos candidatos à bolsa de estudos; 

03 a 16.05.18 - prazo para entrega da documentação pelos candidatos nas Diretorias de Ensino; 

03 a 18.05.18 - aprovação no site das fichas de inscrição dos novos candidatos pelas Diretorias 

de Ensino e pelas Instituições de Ensino Superior; 

21.05.18 - processamento da classificação e divulgação dos resultados para as Diretorias de Ensi-

no e candidatos; 

21 a 30.05.18 - encaminhamento pelas DEs dos bolsistas classificados para início das atividades 

nas escolas em 02/06/18; 

02.06.18 - apresentação e início das atividades nas escolas dos novos bolsistas. 

 

Programa Escola da Família 

http://portal.fgv.br/
http://portal.fgv.br/
http://sistema.bibliotecas.fgv.br/
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  CNAD - NÚCLEO  DE ADMINISTRAÇÃO  

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 encami-

nhado com a urgência que o caso requer.  

 Qualquer dúvida ou mais detalhes, estamos à disposição.  

 A Direção da E.E. Prof. Galdino Lopes Chagas, informa que está disponível a vaga para   

Zeladoria. Os interessados devem entrar em contato com a Direção, pelo telefone 3921-7090. 

 A Direção da E.E. Prof. Geraldo H. França Ottoni, Informa que está disponível a vaga para        

Zeladoria. Os interessados deverão entrar em contato com a Unidade Escolar. 

 

  ESCOLAS  


