
 

 

Circular Nº 31 – 06 de Setembro de 2018 

Priscilla Matucci 

Dirigente Regional de Ensino 



 

 

DESTAQUES DA SEMANA...........................................................................................01 

NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO.....................................................................................03 

ESCOLAS................................................................................................................06 

 

 

 

  SUMÁRIO 



 

 

1 

 

  CDESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Prof. Salvador Ligabue  

 Agita Galera 2018 

E.E. Prof. Galdino Lopes Chagas 

Agita Galera 2018 

E.E. Dr. Augusto de Macedo Costa  

 Agita Galera 2018 

E.E. Prof. Leônidas Horta de Macedo 

 Agita Galera 2018, Palestra sobre: Depres-

são na Adolescência e Festival de Futsal.  
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E.E. Profa. Thayane L C. Valcacer 

Sarau 2018 

E.E. Prof. Flamínio Fávero  

Projetos: Conhecendo o Corpo, Decomposição 

da Matéria Orgânica, Exposição Folclores, Visita 

ao CCA - Vista Alegre. Parabenizamos as Pro-

fessoras Bruna – 4ºC, Raquel - 3° ano C, Maria 

de Lourdes - 3º ano C, pelo trabalho. 

E.E. Profa. Maria Helena G. de Arruda            

Agita Galera 2018  

E.E. Prof. João Nogueira Lotufo              

Agita Galera 2018  

E.E. Padre Noé                                      

Agita Galera 2018  
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  CNPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

4º CONCURSO DE REDAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.  

Serão aceitas inscrições até o dia 12 outubro 2018. 

            Nesta edição, o tema da redação será “Promoção dos Direitos Humanos e Garantia 

do Acesso à Justiça” e é destinado aos alunos do ensino fundamental e médio, incluindo Educa-

ção de Jovens e Adultos (EJA). 

           A premiação do concurso será para cada aluno da Federação que vencer uma das categori-

as, e um prêmio para as três das escolas que realizarem o melhor Plano de Mobilização Escolar, a 

ser aplicado em equipamentos em proveito dos alunos. 

Outras informações acerca do 4º Concurso podem ser conferidas no hotsite criado para o concur-

so, em HTTPS://concursoderedação.dpu.def.br/, onde foi publicado o edital, as cartilhas de guia e 

os formulários de inscrição e envio da redação.  

           Estamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas acerca dos trabalhos. 

Festival Afro Minuto – Flink Sampa 2018 Tema: 

Homenagem à Vida e Obra de Conceição Evaristo 

           Poderão participar do Festival: Alunos da Educação Básica de todas as escolas públicas 

situadas na Cidade de São Paulo: municipais, estaduais, federais, da Rede Sesi, Fundação Bra-

desco de todos os Estados brasileiros e escolas particulares.  

          Cada escola poderá inscrever apenas 1 (um) vídeo em cada uma das seguintes categorias:  

Ensino Fundamental I  1ª. a 4ª. série. 

 Ensino Fundamental II  5ª. a 8ª. série.  

Ensino Médio. 

           Informo que enviamos por e-mail tanto no administrativo e pedagógico o regulamento do 

referido Festival. 

VESTIBULAR INDÍGENA 

 

            Informamos que a Universidade de Campinas oferecerá o primeiro vestibular indígena. 

A Comissão Permanente para os Vestibulares da UNICAMP (Comvest) já divulgou o edital do pro-

cesso seletivo. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no sítio da instituição, no perí-

odo de 15/08 a 14/09. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas, em vários cursos. Para que o pedido 

de inscrição seja aceito, os candidatos deverão comprovar que pertencem a uma das etnias indí-

genas do território brasileiro por meio da documentação especificada no Edital. Para maiores infor-

mações, favor consultar a página www.comvest.unicamp.br. Solicitamos divulgar nas Esco-

las Indígenas de sua região. 

Norival C. Ramos PCNP – História 

Norival e Rosana - PCNP  

HTTPS://concursoderedação.dpu.def.br/
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Encontro para professores: Arte-educação e Inclusão 

          O encontro “Arte-educação e Inclusão” dialoga sobre o atendimento ao aluno com defici-

ência. Serão apresentados os recursos e métodos adotados no Museu de Arte Sacra para estimu-

lar a percepção, a imaginação, a observação e o raciocínio dos educandos. O encontro será dividi-

do entre três partes: (1) aspectos teóricos sobre a pessoa com deficiência, (2) dinâmicas de    

vivência com as deficiências física, visual e auditiva e (3) visita mediada ao espaço expositivo 

com os recursos desenvolvidos para esse público. 

 

Quando: 15/09 (Sábado) - Horário: 10h às 18h - Atividade gratuita.  

Os participantes receberão certificado. 

Informações: educativo@museuartesacra.org.br  

Inscrições:  educativo@museuartesacra.org.br 

MUSEU IMPERIAL LANÇA PORTAL COM ACERVO DIGITALIZADO 

Base de dados do Projeto DAMI permitirá acesso democrático às coleções do Museu 

 O Museu Imperial fica na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e possui o 

principal acervo do país relativo ao império brasileiro, em especial o chamado Segundo Reinado, 

período governado por D. Pedro II. São cerca de 300 mil itens museológicos, arquivísticos e bibli-

ográficos à disposição de pesquisadores e demais interessados em conhecer um pouco mais sobre 

o tema, além de constantes eventos, exposições e projetos educativos. A última novidade é que 

entrou no ar o novo portal do Projeto DAMI (Digitalização do Acervo do Museu Imperial). Na pági-

na, serão disponibilizadas sete coleções, com um total de 746 itens dos setores Museologia, Ar-

quivo Histórico e Biblioteca, que correspondem a 16.908 imagens. 

 A página estará disponível no endereço https://www.museuimperial.gov.br/portal/projeto-

dami-digitalizacao-do-acervo-do-museu-imperial.html, no qual se encontra atualmente uma pági-

na com a visualização-piloto do projeto. Nesse site, haverá uma base de dados completa, por 

meio da qual será possível realizar buscas através de diversos critérios, acessar imagens em bai-

xa resolução e obter dados detalhados sobre documentos, obras bibliográficas e peças pesquisadas.  
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 Na montagem da base de dados, foi utilizado o DSpace, uma ferramenta open source já 

desenvolvida, testada e adotada como depositório digital por 1.072  instituições no mundo. Por 

permitir o acesso livre e gratuito, sem necessidade de logins e senhas, a ferramenta possibilitará 

maior democratização do acesso ao acervo. 

  “O lançamento da página é o coroamento de um esforço desenvolvido pela equipe do Mu-

seu Imperial no sentido de integrar o acesso do usuário a um acervo histórico e artístico diversifi-

cado. Além de oferecer dados técnicos sobre os itens, o site disponibilizará imagens que permi-

tem aos interessados conhecer o acervo do Museu Imperial, que conta com cerca de 360 mil 

itens”, afirma a coordenadora técnica do projeto, Monique Gonçalves. 

  O Projeto DAMI teve início no final de 2009 e tem como objetivo digitalizar e disponibilizar 

todo o acervo do Museu Imperial, incluindo objetos, móveis, obras de arte, livros, periódicos, do-

cumentos, fotografias e outros. Até o final do projeto, cuja duração prevista é de no mínimo dez 

anos, serão digitalizados todos os cerca de 360 mil itens do acervo, o que deve gerar o número 

estimado de 8 milhões de imagens. 

Fonte: Site do Museu Imperial (https://www.museuimperial.gov.br)  

 

Paola N. P. Pappalardo - Analista Sociocultural  

 

 

PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA 

 Informamos que no mês de setembro/18 estarão abertas as inscrições para novos candi-

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

nas escolas em outubro de 2018. 

Segue o cronograma detalhado das ações previstas no período de 04/09 a 13/10/18: 

04 a 14.09.18 - inscrição de novos candidatos à bolsa de estudos; 

04 a 18.09.18 - prazo para entrega da documentação pelos candidatos nas Diretorias de Ensino; 

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

 

Juvelino Carabante - PCNP-Projetos Especiais  
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  CESCOLAS  

 A Direção da E.E. Professor Flaminio Fávero, informa que dispõe de 01(uma) vaga para       

Professor Coordenador Pedagógico –Anos Iniciais: Manhã e  Tarde. As propostas serão recebidas 

na Unidade Escolar de 10/09 a 11/09/2018, das 09h às 21h. Entrevista para o dia 13/09/2018 às 

19h30. 

 A Direção da E.E. Profa. Marilena Piumbato Chaparro, informa que dispõe de 01 (Uma) 

vaga de Professor Coordenador Pedagógico para Ciclo I (manhã e tarde). Entrega de              

propostas  de 12 à 14/09, as entrevistas serão realizadas no dia 18/09.  

 A Direção da E.E. Prof. Sebastião de Oliveira Gusmão, informa que dispõe de vaga para       

Gerente de Organização Escolar (GOE). Os interessados deverão entrar em contato com a direção 

da Unidade Escolar pelo telefone 3916-6331.  

 A Direção da E.E. Prof. José Barbosa de Almeida informa que dispõe de 01 vaga para    

Professor Coordenador Pedagógico - Anos Iniciais . As propostas deverão ser entregues na     

Unidade Escolar no período de 10 a 12/09/2018 e as entrevistas acontecerão no dia 13/09/2018, 

à partir das 9h.   

 A Direção da E.E Padre Manoel da Nobrega ,informa que dispõe de 01 (Uma) vaga para 

professor coordenador pedagógico do Fundamental 1. As propostas deverão ser entregues de 11 

a 14/09 na secretaria da unidade escolar. 

 A Direção da E.E. José Oscar Abreu Sampaio, informa que Dispõe de 1 vaga (Uma) para     

Professor Coordenador do Ensino Fundamental anos Finais e Ensino Médio , período  tarde e noite 

( das 14h as 23h). As propostas deverão ser entregues na Unidade Escolar até 14/09/2018, no 

horário das 8h às 21h.  


