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  DESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Profa. Marilena Piumbato Chaparro 

Dia da Ervilha para a conscientização da 

alimentação saudável - 1º Ano C. 

E.E. Prof. Plinio Damasco Penna 

Visões do Feudalismo - desenvolvida com 

alunos do 7º ano. Orientação: Prof.:   

Thiago (História). Flash da Tabuada -   

desenvolvida com alunos do 6º ano.    

Orientação: Prof.:  Alexandre Cândido 

(Matemática). 

E.E. Prof. Geraldo Homero Ottoni 

Acolhimento 2019 
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  NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

I N S T I T U T O   P R O A 

 

O processo seletivo para o curso profissionalizante de Administração do PROA se iniciará em 

breve e contamos com o apoio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para divulgarmos 

esta oportunidade aos jovens do Ensino Médio.  

  Selecionaremos 320 jovens para ganhar a bolsa de estudos, além do uniforme e vale transpor-

te disponibilizados de forma totalmente gratuita para os aprovados. 

  O PROA é uma ONG que oferece um curso profissionalizante em auxiliar administrativo para 

jovens entre 17 e 19 anos que moram na grande São Paulo e estejam cursando ou tenham concluí-

do o ensino médio na rede pública de ensino. O curso é voltado para jovens com renda familiar de 

no máximo um salário mínimo e meio por pessoa e é 100% gratuito. 

  

 Abaixo está a matéria do Jornal Nacional que conta um pouco mais sobre a gente: 

  

PROA - Jornal Nacional 

https://www.youtube.com/watch?v=yF6xBcBYJ4I 

  

Início das inscrições: 11 de março 

Como se inscrever: Através do site https://www.proa.org.br/p/aluno-proa 

Onde acontecerão as aulas: Senac Francisco Matarazzo - Av. Francisco Matarazzo, 249, Água 

Branca, Próximo ao metrô Barra Funda. Início das aulas: julho de 2019. 

Gostaríamos de iniciar o agendamento das visitas nas escolas ainda este mês.  

Como nos semestres anteriores, não tomaremos mais do que 15 minutos nas salas do 3º ano 

do Ensino Médio, para divulgarmos esta oportunidade para os alunos da rede pública.  

 E, para isso, contamos com o apoio de vocês! 

Norival C. Ramos - PCNP-História 

PROGRAMA JOVEM CIDADÃO  

 O Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho é um programa social do Governo do Estado de 

São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 44.860, de 27 de abril de 2000, coordenado e exe-

cutado pela Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnológica e Inovação – SDECTI e pela Se-

cretaria de Estado da Educação – SEE, conforme Decreto Estadual nº 45.761, de 19 de abril de 

2001. Tem como objetivo proporcionar aos estudantes com idade entre 16 e 21 anos de idade, que 

estejam regularmente matriculados e com frequência efetiva no Ensino Médio do sistema público 

de ensino estadual, sua primeira oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, 

por meio de estágio remunerado. Os alunos interessados poderão se inscrever pelo site do Progra-

ma: http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/ Período de inscrições:  

Alunos da 2ª série do Ensino Médio: até 31/12/2019. 

Alunos da 3ª série do Ensino Médio: até 31/05/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=yF6xBcBYJ4I
https://www.proa.org.br/p/aluno-proa
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  NIT - NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA 

Publicações Circular 2019 

Prezados Gestores; 

 Informamos que os arquivos enviados para publicações na circular durante o ano,  deverão ser  encami-

nhados até um dia antes de sua publicação no Site da Diretoria de Ensino, ou seja, toda Quinta - Feira às 

12h. Inclusive nas semanas com feriado. 

 Salientamos que só serão aceitos para publicação os arquivos enviados pelos e-mails Institucionais da 

Unidade Escolar: Administrativo ou Pedagógico. 

Publicação de Fotos 

 As Unidades Escolares podem enviar no máximo 5 Fotos (Por Semana) em anexo para  Publicação, 

com uma BREVE/SUCINTA descrição no corpo do e-mail, não sendo necessário enviar arquivos em Word, 

Power Point etc. 

 Em caso de dúvidas entre em contato com o NIT - DE Norte 1. 

 Os arquivos devem ser encaminhados para o e-mail: dent1nit@educacao.sp.gov.br 

Robson - Diretor/NIT 

 
ESCOLAS  

 A Direção da E.E Prof. Walfredo Arantes Caldas, informa que dispõe de 01 (Uma) vaga de   Profes-

sor Coordenador para o período  das 13h às 22h. Interessados deverão entregar as propostas até o dia 

08/03/2019. 

 A Direção da E.E. Prof. Sebastião de Oliveira Gusmão, informa que dispõe de 01 (uma) vaga para 

Professor Coordenador do Ensino Médio. Os interessados deverão entregar as propostas de trabalho na 

secretaria da Unidade Escolar nos dias:06/03 – das 13h às 17h, 07/03 – das 09h às 17h, 08/03 – das 

09h às 12h. As entrevistas serão realizadas no dia 08/03 das 13h30 às 17h. 

 A Direção da E.E. República da Argentina, informa que dispõe de 02 (duas) vagas para Professor       

Coordenador, uma vaga no EF II e Uma Vaga no EM, os interessados deverão entregar suas propostas de    

trabalho na Unidade Escolar de 06/03 a 12/03/19 das 09h às 19h.  

 Licitação de Cantina Escolar - A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da E.E. Ítalo 

Betarello, sita na Rua Andresa, nº 120, em São Paulo, torna pública a Abertura do Processo de Licitação 

para a administração dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interessados que 

as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, no período de 11/03/2019 a 13/03/2019 no horá-

rio das 08:00 às 12:00 horas, mediante a comprovação do recolhimento de R$ 53,06 (cinquenta e três 

reais e seis centavos), correspondente a 2 (duas) UFESP`s, em nome da APM junto ao Banco do Brasil, 

agência nº 6846-2, conta corrente nº 30344-5. As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes 

lacrados para o mesmo local até o dia 15/03/2019 às 12h. 

Nota de Falecimento 

 A E.E. Dr. Agenor Couto de Magalhães, Lamenta o falecimento da Gerente de Organização   Escolar 

(GOE) - Rose Vantulac Gonçalves, Falecida no dia 23/02/2019. Os nossos mais sinceros   sentimentos aos 

familiares e amigos. 


