12/03/2019

REDE Nº 035
Prezados,
ASSUNTO 01: INSCRIÇÃO 6ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Srs. Diretores e Professores Coordenadores

Favor informar aos Professores de Língua Portuguesa que estão abertas as inscrições para o
concurso do Programa Escrevendo o Futuro Olimpíada de Língua Portuguesa, cujo objetivo é
contribuir para a melhoria do ensino da leitura e da escrita nas escolas públicas de todo país,
fazendo isso por meio de ações de formação para educadores envolvidos no ensino da Língua
Portuguesa. Participantes do concurso:
Professores e estudantes das escolas públicas do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série ano
do Ensino Médio.
Categorias de inscrição
Poema: 5º ano do Ensino Fundamental
Memórias Literárias: 6º e 7º anos do Ensino Fundamental
Crônica: 8º e 9 anos do Ensino Fundamental
Documentário: 1ª e 2ª séries do Ensino Médio
Artigo de Opinião: 3ª série do Ensino Médio
Objetivos específicos:
* Professor: refletir sobre a prática; compreender a função social da escrita; apropriar-se da
metodologia da sequência didática.
* Aluno: ampliar a competência na linguagem oral, na leitura e na escrita; aprender a produzir
um gênero de texto; aprofundar o olhar sobre o lugar onde vive.
Com o material disponibilizado (Coleção da Olimpíada/Cadernos Virtuais), os professores
podem desenvolver oficinas com todos os alunos da classe e trabalhar com uma metodologia
que aborda conceitos no ensino da Língua Portuguesa em consonância com o Currículo do
Estado de São Paulo e com a BNCC. As informações do concurso, bem como materiais,
encontram-se no site: https://www.escrevendoofuturo.org.br/
Para quaisquer outras dúvidas, encontramo-nos à disposição.
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PCNP Rosangela/Equipe de Língua Portuguesa
Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 02: CURSO NA UFABC: EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, SEXUALIDADES E GÊNERO
O curso, aprovado pela EFAP conforme publicação no D.O. de 09/03/2019, tratará de temas
aprofundados pelos estudos de gênero e sexualidade e pela teoria queer a partir de algumas
de suas abordagens clássicas, assim como dos aspectos sociais que estão associados as
distinções culturais. Buscaremos passar por discussões estruturantes destes campos de estudo,
problematizando questões como o conceito de gênero e suas disputas, as políticas da
sexualidade, a normalização dos corpos, a performatividade de gênero, a abjeção, a
transgeneridade, entre outras. Pretendemos incorporar a essa debate aspectos da formação
científica que influenciam decisões nos contextos sociais e políticos que, coordenadas, podem
acarretar em novos olhares para a ciência e sua dimensão cidadã.
Público-alvo: PEBI, PEBII e Professor Coordenador.
Inscrições até 15 de março.
1. Acesse: ufabc.net.br/sigextensao;
2. Caso não seja cadastrado, realize seu cadastro no portal (faça a confirmação via e-mail);
3. Acesse o portal e faça a inscrição no curso. Clique em "Cursos e Eventos Abertos";
4. Clique em "Inscrever-se" no Curso "Diálogos em Educação: A escola e a universidade como
espaços de vivências e resistências";
5. Clique em "Inscrever-se" Curso: Educação Científica, sexualidade e gênero;
6. Não esqueça de responder ao questionário atrelado a inscrição.
Carga horária: 40 horas.
Serão 5 Encontros presenciais: 30/03, 13/04, 27/04, 11/05 e 25/05.

WANDERLEI DA SILVA DE OLIVEIRA
Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico - Filosofia
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ASSUNTO 03: ENTREGA DE EXPEDIENTES
1 - HORÁRIO ADMINISTRATIVO 2019
Senhor Diretor,
Solicitamos que seja protocolizado o Horário Administrativo 2019, em 04 (quatro)
vias, até 15/03/2019, impreterivelmente, acompanhado de oficio.
Lembramos ainda que toda Alteração no horário Administrativo deve ser encaminhado
novamente para homologação, contendo a observação “Este prevalece a partir de ----/----/------ sobre o anterior homologado em -----/-----/-----".
2 - ATA RESULTADOS FINAIS/2018
As Escolas que ainda não enviaram Ata de Resultados Finais 2018, favor
encaminhar no prazo máximo de 29/03/2019 no Núcleo de Vida Escolar.
3 – PLANO GESTÃO 2019/2022
Encontra-se no site desta Diretoria de Ensino, no link – Núcleo de Vida Escolar, Roteiro
para elaboração do documento.
Lembramos que o prazo para o encaminhamento é até 30/04/2019.

Margareth Marotte - Equipe da Vida Escolar
Núcleo de Vida Escolar
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