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ASSUNTO:  EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO - 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE PIRACICABA.   

 

Senhores (as) Diretores (as) e Professores Coordenadores, 

 
 

Devido ao grande sucesso das apresentações das Escolas Estaduais 
realizadas na Diretoria de Ensino Região de Piracicaba nos eventos do 

Setembro Amarelo e Outubro Rosa, o Dirigente de Ensino convida todas as 
Unidades Escolares que estão desenvolvendo trabalhos artísticos como 

dança, música, paródia, poesia, teatro, exposição de painel, coral entre 
outros, relacionados às seguintes temáticas: 
 

 O Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro; 
 

Foi criado em 2003 incluída no calendário escolar — até ser oficialmente 
instituído em âmbito nacional mediante a lei nº 12.519, de 10 de novembro 
de 2011. 

 
 Novembro Azul; 

 
É uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês 
de novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para 

conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção 
e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. 

 



Dia Mundial de Combate à AIDS - O Dia Mundial de Combate à AIDS, 

em 1° de dezembro; 
 

É uma data voltada para que o mundo una forças para a conscientização 
sobre a Síndrome da imunodeficiência adquirida. 
 

 
Solicitamos as escolas interessadas entrar em contato com: 

 
Renata Gregolim (gabinete), telefone: 34373679 
 

Ou através do e-mail: renatagreg.gregolim@gmail.com 
 

As inscrições devem ser feitas impreterivelmente até do dia 30/11/2018, 
para melhor organização logística da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba 
para atender melhor a todos. 

 
As apresentações das escolas estão previstas para o dia 10/12/2018 (local 

e horário a definir de acordo com a demanda de participantes), deverão 
acontecer um tempo estimado de até 10 minutos.     

 
 
Parabenizamos todas as escolas, pelo empenho, dedicação e resultados 

alcançados! 

 

 

Atenciosamente, 

PCNP Luciana Victória  

Renata Gregolim (gabinete) 

 

De acordo  

Fábio Augusto Negreiros 

    Dirigente Regional de Ensino 
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