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  DESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Dona Suzana de Campos 

Eleição do Grêmio Estudantil 

E.E. Prof. Carlos Borba  

Trabalhando com a fotografia como linguagem 

artística e cessível com meus alunos do 3º Termo 

E.J.A., estivemos sábado 23/03 no Instituto     

Moreira Salles - Paulista em visita a exposição 

Cláudia Andujar - A luta Yanomami.  

E.E. Prof. Plinio Damasco Penna 

Workshop Eletivas 1º Semestre 2019 – Mo-
mentos em que os alunos escolhem sua     
Eletiva relacionado ao seu Projeto de Vida.  

E. E. Prof. Eulice S. Mendonça da Silva 

Eleição do Grêmio Estudantil- 2019. A Equipe 
Gestora parabeniza os professores e alunos 
pelo excelente trabalho desenvolvido. 
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  NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

E S C O L A  D A  F A M Í L I A 

  
 Em continuidade às ações do Projeto Agita Família**, concomitantes às do Agita Mundo e o 

do Dia Mundial da Atividade Física – será celebrado em 07 de abril próximo, sugerimos que no 

dia 06/04 (sábado) e/ou dia 07/04 (domingo), todas as escolas participantes 

do Programa realizem ações que deem relevância à melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Como em todos os anos, as ações poderão ser desenvolvidas ao longo do dia. 

Este ano, a sugestão do Agita Mundo é participar da Caminhada Agita Mundo e do lançamento da 

Campanha “Todo Passo Conta”. 

Lembramos da importância do registro no intrasite - Relatório de Atividades - Agita Família 

  

http://portalagita.org.br/es/portal-agita/eventos/item/caminhada-agita-mundo-2019.html 

  

http://portalagita.org.br/pt/portal-agita/noticias/item/todo-passo-conta-nova-campanha-do-agita.html   

 

PCNP Juvelino Carabante  

Norival C. Ramos - PCNP-História 

E.E. Prof. Raul Antônio Fragoso 

Eleições Grêmio Estudantil 

http://portalagita.org.br/es/portal-agita/eventos/item/caminhada-agita-mundo-2019.html
http://portalagita.org.br/pt/portal-agita/noticias/item/todo-passo-conta-nova-campanha-do-agita.html
http://www.ismart.org.br
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INSCRIÇÕES NA COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTO (CUCO)

Solicitamos ampla divulgação da CUCo (Competição USP de Conhecimentos), parte do 

programa “Vem pra USP! ”, da Universidade de São Paulo - USP. Todos os alunos das 1ª, 2ª e 3ª 

séries do Ensino Médio das escolas públicas do Estado de São Paulo podem participar. A competição 

possui duas provas: a primeira é online, com 18 testes e a segunda é presencial, com 45 testes, e 

acontecerá na escola em que o aluno está matriculado. 

 22 de abril (8h) à 26 de abril 6 de junho de 2019 

 Online Presencial e impressa 

 O aluno poderá escolher, dentro 
desse intervalo de tempo, qual o 
melhor dia e horário para realizar a 

A prova será realizada na 
escola do aluno e terá início 
às 8h e fim às 11h. 

   

 Para participar, o estudante deve se inscrever na Competição USP de Conhecimentos no site 

www.vemprausp.org.br. O prazo é de 11 de março de 2019 (8h) à 12 de abril de 2019 

(12h). Para se registrar, o estudante deve informar o número do CPF e preencher o formulário 

online. Mais informações sobre as provas, calendário e inscrições podem ser encontradas no site do 

programa. 

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. 

 

Norival C. Ramos - PCNP-História 
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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  

encaminhados 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 Instituci-

onais da Unidade Escolar: Administrativo ou Pedagógico. 

Publicação de Fotos 

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

blicação, 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. Hélios Heber Lino informa que dispõe de vaga para GOE (Gerente de Organi-

zação Escolar), bem como de professores eventuais para os períodos: Manhã, tarde e noite. Os inte-

ressados entrar em contato. Os interessados deverão entrar em contato com a Unidade Escolar. 

 A Direção da E.E. Prof. Candido Gonçalves Gomide, informa que dispõe de 01 (Uma) vaga para 

Professor Coordenador. As propostas serão recebidas do dia 01 a 04 de abril de 2019, das 09h às 

19h. Entrevista para o dia 05 de abril de 2019 nesta unidade de ensino. 

 

Licitação de Cantina 

 A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestre da E. E. Prof. Marilena Piumbato Chapar-

ro, sita na Rua Boaventura Pereira, 235 / esquina com a Rua Pe. Manuel Álvares Carneiro s/n – Pq. 

Anhanguera (Pirituba) São Paulo – SP, torna pública a abertura do Processo de Licitação para a ad-

ministração de serviços da Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interessados que as 

instruções deverão ser retiradas no endereço acima, no período de 01 a 03 de abril de 2019, no ho-

rário das 10h00 às 18h00, mediante a comprovação do recolhimento de R$ 53,06 (cinquenta e três 

reais e seis centavos), correspondente a 2(duas) U.F.E.S.P. (Unidade Fiscal do Estado de São Pau-

lo), em nome da APM (Associação de Pais e Mestre) junto ao Banco do Brasil, Agência nº 6807-1, 

Conta Corrente nº 1270-X, sem devolução. As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes 

lacrados para o mesmo local nos dias 04 e 05 de abril, das 10h às 18h. A abertura dos envelopes 

contendo as propostas será realizada, em sessão pública, no dia 09/04/2019, nas dependências da 

escola. 
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 A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da E.E. Dr. Joaquim Silvado, à Rua Mon-

senhor Manoel Gomes, 425 – Vila Zatt - São Paulo/SP, torna público a Abertura do Processo de Lici-

tação para a administração dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos inte-

ressados que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, de 21/03/2019 à 04/04/2019, 

no horário das 10 às 17 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 da referida unida-

de escolar, junto ao Banco do Brasil, agência 6846-2, conta corrente 38.073-3, sem devolução. As 

propostas deverão ser encaminhadas em envelopes para o mesmo local de 25/03/2019 à 

08/04/2019 das 10 às 17 horas, lacrados e rubricados. A abertura dos envelopes contendo as       

propostas será realizada, em sessão pública, no dia 15/04/2019, às 14 horas, nas dependências da 

escola. 


