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Circular nº 405/2018 – GAB 

 

Osasco, 05 de Setembro de 2018. 

Sr.(a) Senhores (as) Gestores (as) 

 

Assunto:  Projeto Quero na Escola 

 

A Dirigente Regional de Ensino de Osasco, no uso de suas atribuições legais, comunica que estão 

abertas, até o final de setembro, as inscrições para o  Projeto Quero na Escola - Especial 

Professor, projeto que leva voluntários às escolas públicas a pedido dos educadores. Por meio do 

projeto, os professores poderão escolher quem gostariam de receber em sua escola para participar 

de um projeto existente ou levar algum conhecimento à sua equipe ou aos alunos - por exemplo, 

ensinar um programa; dar aula de yoga e relaxamento; ou levar uma atividade que a escola não 

costuma oferecer aos alunos. Criado com o objetivo de estimular a sociedade a ser mais 

participativa na educação pública, o projeto está em sua terceira edição. 

 Nas duas primeiras, mais de 40 ações foram realizadas, incluindo oficinas de mediação de 

conflito, edição de vídeo, jogos teatrais, aulas de Excel, apresentações culturais e visita de um 

“lobo mau”. Todos educadores de escola pública podem participar. Para se inscrever, basta 

acessar https://queronaescola.com.br/professor/ e dizer de que assunto ou tipo de especialista 

precisam. As intervenções serão organizadas pela equipe do Quero na Escola e acontecerão em 

outubro, mês dos professores.  

Para os interessados em contribuir, foi criado um mapa. Acesse: 

https://queronaescola.com.br/professor/pedidos/#/ 

 Os colaboradores são voluntários e não há custo. Além do Especial Professor, em qualquer época 

do ano, o Quero na Escola recebe os pedidos dos estudantes, estimulando o protagonismo juvenil. 

 Esta ação pode ser conferida no site: https://queronaescola.com.br/ 

 

https://queronaescola.com.br/professor/
https://queronaescola.com.br/professor/pedidos/#/
https://queronaescola.com.br/


 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

Rua Geraldo Moran, 271 – Jardim Umuarama – Osasco – São Paulo 
Fone: 2284.8100 - email: deosc@educacao.sp.gov.br 
 

 Eventuais dúvidas podem ser tiradas por meio do site, e-mail  ou página do https://pt-

br.facebook.com/queronaescolaapp 

 

 

Desde já, agradece e conta com a colaboração de todos. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Irene Machado Pantelidakis 

                                                                                            Dirigente Regional de Ensino 
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