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 NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

PREZADOS GESTORES 

 Estamos na reta final da fase de produção das redações nas escolas para o 6º Concurso de 

Redação do Hospital de Câncer de Barretos.   

Segue o cronograma abaixo: 

Cronograma das atividades 

                                         Lançamento do VI Concurso de Redação 

  Fase I Período de Produção das Redações nas escolas  De 03/04 até 29/05 de 2018 

Fase II 
  

Banca de Avaliação nas escolas 
Envio das Redações para as Diretorias Regionais de Ensino 

De 29/05 até 08/06 de 2018 
Até 08/06 de 2018 

Fase III 
Banca de Avaliação nas Diretorias Regionais 
Envio das Redações para o NEC 

De 11/06 até 29/06 de 2018 
Até 29/06 de 2018 

Fase IV 
Banca de Avaliação no Hospital de Câncer de Barretos 
Publicação dos nomes dos finalistas no site do Hospital 

De 02/07 até 11/07 de 2018 
  

12 de julho de 2018 

Fase V 
Cerimônia de Premiação dos finalistas 
Estágio no Hospital de Câncer de Barretos 

25 de julho de 2018 
De 25/07 a 27/07 de 2018 

Atenção: Não é necessário fazer inscrição no site do hospital, apenas enviar as redações selecio-

nadas pelas escolas para sua Diretoria de Ensino. 

 Todas as informações estão disponíveis no Regulamento do Concurso e pode ser acessado 

em: https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2169-concurso-de-redacao-2018 

Marcia Mecca - PCNP - LP   

ESCOLA USP DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

De 23/07 a 27/07, das 9h às 18h30, será realizada em São Paulo a “ Escola USP de História das 

Ciências”, um evento formativo que promoverá palestras e minicursos gratuitos. Informações 

detalhadas estão disponíveis no site do IEA-USP. Notificamos que a participação é por adesão 

dos professores interessados e que as despesas com deslocamento são de responsabilidade dos 

participantes. Em caso de dúvidas, entre em contato com:  

• Comissão de Organização do Evento – e-mail: chciencia@usp.br - Tel.: (11) 3091-3776  

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) NA ESCOLA 

No dia 19/04 foi realizada a videoconferência “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

na Escola”, com objetivo apresentar a Agenda 2030 e os ODS, as articulações para implementa-

ção no Estado de São Paulo e a plataforma de aplicativos da StoryMax. Compartilhamos o link 

direto da gravação para ampliar o acesso de todos os profissionais das unidades escolares, pro-

duzido pela StoryMax, com as orientações sobre como acessar a plataforma e sugestões de ativi-

dades relacionadas aos ODS que serão gratuitas, bem como o link da reportagem publicada no 

Portal SEE. Solicitamos que o material seja estudado em ATPC, posteriormente deverão ser cons-

truídas propostas de ação para atender as metas estabelecidas na Agenda 2030. 

Ivete Macan - PCNP Biologia 

https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2169-concurso-de-redacao-2018
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PRÊMIO ZAYED DE SUSTENTABILIDADE 2019 

 Estão abertas inscrições, até 09/08, para O Prêmio Zayed de Sustentabilidade - 2019, 

também conhecido como Prêmio Zayed de Energia do Futuro, representa a concepção de 

Zayed bin Sultan al Nahyan, fundador dos Emirados Árabes Unidos, sobre a defesa da gestão am-

biental e da sustentabilidade global. Após dez anos promovendo iniciativas de energia renovável 

em todo o mundo, o Prêmio, agora, ampliará seu foco para afetar o impacto humanitário, apoian-

do uma gama mais ampla de soluções para os desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável (ODS/Agenda 2030). Os projetos desta edição deverão ser baseados em três critérios - 

impacto (resultados significativos e tangíveis na qualidade de vida das pessoas); inovação 

(características que visam mudar o status quo da comunidade, que apresente potencial para cata-

lisar oportunidades que terão impactos positivos e promovam mudanças transformadoras); e ins-

piração (potencial para ampliar os resultados do projeto ao longo do tempo e a capacidade de 

inspirar o desenvolvimento de outras iniciativas) - e em cinco categorias: Saúde, Alimentos, 

Energia, Água e Escolas Secundárias Globais (Global High School).  

 Recomendamos que a escola interessada em aderir ao Prêmio elabore um projeto articula-

do ao Currículo do Estado de São Paulo, considerando a realidade escolar e de seu entorno, con-

tando com envolvimento de alunos, professores e gestores, conforme os critérios estabelecidos 

pela Comissão Organizadora. O projeto poderá ser novo e/ou inspirado nas ações realiza-

das pela escola a partir das diretrizes da Feira de Ciências das Escolas Estaduais – Fe-

CEESP e da Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. 

Para maiores informações acesse o site oficial http://zayedsustainabilityprize.com/en 

FeCEESP – 6ª EDIÇÃO DA FEIRA DE CIÊNCIAS DA REDE ESTADUAL 

 Professores e alunos das escolas da rede matriculados no Ensino Fundamental e Ensino               

Médio podem se inscrever na 6ª edição da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo -            

FeCEESP. As inscrições seguem até o dia 17 de agosto. A iniciativa busca familiarizar jovens estudantes 

com a iniciação científica e conscientizá-los sobre a importância de projetos nas áreas ciência, tecnologia, 

direitos, humanos, saúde, empreendedorismo, sustentabilidade e ética. Nesta edição, serão aceitos traba-

lhos em duas categorias.  Na categoria Ciências da Natureza, podem ser inscritos projetos de estudantes 

do 6º, 7º e 8º ano do Ensino Fundamental, subcategoria Júnior e do 9º ano do Ensino Fundamental, da 1ª 

série e 2ª série do Ensino Médio, na subcategoria Master. Na Categoria Ciências Humanas, podem ser ins-

critos somente projetos de estudantes do 9º ano e da 1ª e 2ª série do Ensino Médio, na subcategoria Mas-

ter. Todos os projetos submetidos deverão ter professores orientadores. 

Calendário: Inscrição até 17/08 

Seletiva Regional: 20/08 a 28/09 

Seletiva. Estadual: 01/10 a 24/04 

Premiação: maio de 2019 

Confiram o regulamento: http://201.55.46.199/wp-content/uploads/2018/05/Regulamento-

FeCEESP-6%C2%AA-Edi%C3%A7%C3%A3o.pdf  

Ivete Macan - PCNP Biologia 

http://zayedsustainabilityprize.com/en
http://www.educacao.sp.gov.br/ensino-fundamental
http://www.educacao.sp.gov.br/ensino-medio
http://www.educacao.sp.gov.br/ensino-medio
http://www.educacao.sp.gov.br/feiradeciencias
http://201.55.46.199/wp-content/uploads/2018/05/Regulamento-FeCEESP-6%C2%AA-Edi%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://201.55.46.199/wp-content/uploads/2018/05/Regulamento-FeCEESP-6%C2%AA-Edi%C3%A7%C3%A3o.pdf
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PESQUISA SOBRE USO DA INTERNET PELOS ADOLESCENTES 

(Somente para Escolas que atendem Ensino Médio) 

Prezados Gestores, 

 Com o objetivo principal de levantar dados de utilização da internet por adolescentes,   

através de questionários on line, que subsidiarão posteriormente ações preventivas                    

contra  seu uso excessivo, ressaltamos a importância em atender as orientações fornecidas na            

reunião realizada em 16/03/2018 no CRATOD - Bom Retiro e e-mail enviado às escolas       

em 06/04/2018 e em 29/05/2018. Solicitamos que informem até 05/06/2018 via e-

mail:  dent1npe@educacao.sp.gov.br  a média de questionários respondidos pelos alunos.  

 Para as Escolas que ainda não finalizam a pesquisa, seguem todas as orientações no e-

mail oficial da Escola. 
Ivete Macan - PCNP Biologia 

CONCURSO: VOZES PELA IGUALDADE DE GÊNERO, COM O TEMA “EM TODOS OS            

LUGARES. EM PÉ DE IGUALDADE” 

 Pedimos total atenção e adesão à 3ª Edição do Concurso: Vozes pela Igualdade de Gênero, 

com o tema “Em todos os lugares. Em pé de igualdade”, oportunizando aos nossos alunos do Ensino 

Médio e EJA momentos de reflexão, protagonismo, valorizando e despertando os talentos dos nos-

sos alunos compositores e cantores. Vamos inspirá-los a construir uma canção que encante os júris técnico e 

popular. A inscrição poderá ser individual ou em grupo de até cinco alunos. Haverá um professor orientador, 

que deve ser indicado pelos próprios estudantes. Em caso de participação em grupo, é obrigatório incluir 

uma integrante do gênero feminino.  

 As escolas interessadas em participar têm até o dia 19 de junho para encaminhar à Diretoria de 

Ensino a música que representará a unidade de ensino. 

Confira o Regulamento Completo (anexo) e visite os sites abaixo para maiores informações: 

http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/3a-edicao-concurso-vozes-levanta-discussao-sobre-

empoderamento-feminino/ 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/grp_l.php?t=0111 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?

id_noticia=18371311&id_grupo=118 

 

PROGRAMA VEM PRA USP! TEM INSCRIÇÕES ABERTAS 

             Estão abertas, até o dia 8, as inscrições para os alunos matriculados nos 1º, 2º e 3º anos do 

ensino médio das escolas públicas de São Paulo que tenham interesse em participar da Competição USP 

de Conhecimentos (CUCo). A ação faz parte do programa Vem pra USP! parceria da Secretaria Estadual 

da Educação (SEE) com a Universidade e a Fuvest. A CUCo é um desafio criado exclusivamente para os 

estudantes da rede pública do Estado. A competição busca incentivar os alunos da rede pública de ensino 

paulista a ingressarem nos cursos de graduação da USP e, ao mesmo tempo, estimulá-los a melhorarem 

o desempenho nas disciplinas que compõem o conteúdo programático dos processos seletivos de acesso 

no ensino superior. Os interessados devem se inscrever no site do programa (ver Serviço). Para o     

cadastro, o candidato deverá preencher o formulário e informar o número do CPF e do RG. As 

provas da primeira fase deverão ser realizadas de 11 a 15 de junho. 

Informações e inscrições: http://vemprausp.org.br, https://goo.gl/iHm3Ug  

mailto:dent1npe@educacao.sp.gov.br
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/3a-edicao-concurso-vozes-levanta-discussao-sobre-empoderamento-feminino/
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/3a-edicao-concurso-vozes-levanta-discussao-sobre-empoderamento-feminino/
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/grp_l.php?t=0111
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=18371311&id_grupo=118
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=18371311&id_grupo=118
http://vemprausp.org.br
https://goo.gl/iHm3Ug
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 O ensino de Inglês tem difusão em uma série de plataformas e meios diferentes. Além das 

escolas tradicionais, bem como as disciplinas do sistema de ensino regular, as opções vão de apli-

cativos, cursos on-line e jogos à experiências com o intercâmbio. 

Um dos métodos bastante efetivos está no conteúdo produzido por criadores em espaços como o 

YouTube. Já viu um vídeo para aprender melhor algum detalhe do idioma? Conheça agora nossas 

recomendações de canais do YouTube para aprender Inglês. 

  

1. Mairo Vergara: Dicas para aprendizado rápido de inglês. Este é o foco principal do canal do 

professor Mairo Vergara, um especialista no idioma que acumula mais de um milhão e duzentos 

usuários inscritos. Com vídeos abordando as noções mais fundamentais e conteúdos que analisam 

detalhes específicos, o canal tem um pouco de tudo para o interessado no idioma; 

  

2. Inglês Winner: Com novos vídeos lançados toda terça e quinta-feira, o professor Paulo Bar-

ros aborda temas que sempre geram dúvida no ensino de inglês em seu canal Inglês Winner. Pos-

tagens mostrando erros comuns e como evitá-los são alguns dos destaques; 

  

3. English in Brazil: O canal da professora Carina Fragozo é dedicado ao ensino de inglês perso-

nalizado para brasileiros. Seus vídeos, que acumulam somados mais de 20 milhões de visualiza-

ções, apresentam temas essenciais e análises comparativas dos hábitos e cotidianos de países de 

língua inglesa em relação ao Brasil; 

  

4. Tim Explica: O youtuber Tim é norte-americano, mas se interessou tanto pelo idioma portu-

guês que o aprendeu praticamente sozinho em Nova York. No seu canal, compartilha dicas para 

absorção de regras e convenções do inglês para brasileiros (sempre com característico sotaque); 

  

5. Tia do Inglês: A professora Marcela se denomina a “Tia do Inglês” e, com três novos vídeos 

por semana em seu canal, apresenta uma perspectiva descontraída no ensino do idioma. Os ví-

deos que utilizam expressões faladas em séries estrangeiras, por exemplo, merecem atenção; 

  

6. Cintia disse: A tradutora e blogueira Cintia usa um formato de vlogs para ensinar Inglês no 

seu canal Cintia disse. Dicas de vocabulário, diários de viagens com ensinamentos e respostas à 

perguntas de seguidores são algumas das categorias de vídeos postados pela youtuber. 

 

Fonte: Universia Brasil 

Paola N. P. Pappalardo Analista Sociocultural (Bibliotecária)  

https://www.youtube.com/user/MairoVergara/
https://www.youtube.com/user/eslwinner/
https://www.youtube.com/user/carinafragozo/
https://www.youtube.com/channel/UCGxIAAnrhkCy6H2DRz-t6Qw/
https://www.youtube.com/channel/UC8c51tOe18ZdRMReEjI2XJg/
https://www.youtube.com/user/Cintiadisse/
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PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

 

INSCRIÇÃO DE NOVOS BOLSISTAS 

  

 Informamos que no mês de junho/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 julho de 2018. 

  

Segue o cronograma detalhado das ações previstas no período de 04/06 a 07/07/18: 

  

 - 04 a 14.06.18 - inscrição de novos candidatos à bolsa de estudos; 

  

 - 04 a 18.06.18 - prazo para entrega da documentação pelos candidatos nas Diretorias de 

Ensino; 

  

 - 04 a 20.06.18 - aprovação no site das fichas de inscrição dos novos candidatos              

pelas Diretorias de Ensino e pelas Instituições de Ensino Superior; 

  

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

Ensino e candidatos; 

  

- 21 a 27.06.18 - encaminhamento pelas DEs dos bolsistas classificados para início das ati-

vidades nas escolas em 14/07/18; 

  

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

  

 Orientamos que os candidatos a bolsas de estudo deverão ter conhecimento prévio 

do Regulamento do Projeto, disponível no site http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/default.asp 

  

  

 Colocamo-nos à disposição, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

  

Coordenação Regional do Programa Escola da Família - PEF 

http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/default.asp

