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  DESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Profa. Zoraide de Campos Helú 

Eleições do Grêmio Estudantil 2019 
E.E. João Nogueira Lotufo 

Projeto Didático (Ler e Escrever) desenvolvido 
pela Profa. IRAÍ (2ºD) da ,com a confecção do 
livro: Cantigas Populares. 

E.E. Jornalista Ruy Mesquita 

Parabenizamos o Prof. Vinícius pelo projeto, 
voltado para o combate à prática do        
bullying e da violência e toda equipe        
escolar. 

E.E. República da Colômbia 

Reunião MMR e Eleição do Grêmio Estudantil. 
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E.E. Manuel Bandeira 

Campanha Varal Solidário, Eleições do   

Grêmio Estudantil e Palestra sobre Suicídio. 

E.E. Ana Siqueira 

Agita Galera e Eleições do Grêmio Estudan-

til. Parabéns aos Professores: Daniel, Elaine 

Pocopetes e William. 

E.E. Jacob Salvador Zveibil 

Projeto "Café com Sarau" das Profas.    
Ivania e Claudia.  

E.E. Prof. Raul Antônio Fragoso 

Teatro Caravana Literária, um incentivo a 
leitura em comemoração ao dia nacional do 
livro infantil.   
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E.E. Prof. Sebastião de Oliveira Gusmão 

Eleição do Grêmio Estudantil 2019 

TEMA  ORIENTAÇÃO TÉCNICA – ANÁLISE DOS BOLETINS SARESP/
IDESP E NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA  

DATA  17 de abril de 2019 

LOCAL  EFAP - Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 
do Estado de São Paulo "Paulo Renato Costa Souza" 
Rua João Ramalho, 1546 - Perdizes - CEP 05008-002 - São Paulo 
- SP 

PÚBLICO ALVO  COORDENADOR PEDAGÓGICO DOS ANOS INICIAIS, FINAIS E 
MÉDIO 

HORÁRIO CONFORME CRONOGRAMA APRESENTADO ABAIXO 

RESPONSÁVEL  NÚCLEO PEDAGÓGICO 

OBSERVAÇÕES LEVAR IMPRESSO OS BOLETINS DA ESCOLA, DO SARESP E 
IDESP 2018 

Convocação 

RELAÇÃO DAS ESCOLAS NO PERÍODO DA MANHÃ DAS 8:00H ÀS 12:00 
 

 Augusto de Macedo Costa;  Augusto Ribeiro de Carvalho;  Almirante de Tamandaré; Antônio E. Souza Penna; 

Chiquinha Rodrigues; Clodomiro Carneiro; Crispim de Oliveira; Dalila de Andrade Costa;  Edgard Pimentel; Eli-

zabeth Aparecida Simões; Eulice Silvio; Flamínio Favero; Florestan Fernandes; Galdino Lopes Chagas; Gavião 

Peixoto Brig.; Genésio de Almeida Moura; Helios Heber Lino; Ilha da Juventude; João Boemer; João Solimeo; 

Jacob Salvador Zveibil;  Jácomo Stavale; Jair Toledo; Jardim Canaã; Joaquim Luiz de Brito; José Barbosa de 

Almeida;  Júlio de Faria e Souza; Luiz Sergio C. dos Santos; Luiza Salete J. de Almeida;  Manoel da Nóbrega; 

Manuel Bandeira; Maria Helena G. de Arruda; Martim Egídio Damy; Mathias Aires; Miguel Oliva Feitosa; Milton 

da Silva Rodrigues; Morro Doce; Olinda Leite Sinisgalli; Osmar Bastos; Padre Noé; Pasquale Peccicacco; Paulo 

Trajano; Plínio Damasco Penna; Regente Feijó; Regiane do Carmo; Renato de A. Penteado; Rubem Azevedo 

Alves; Sebastião de O. Gusmão; Suzana de Campos; Ubaldo Costa Leite; Zoraide de Campos Helu. 
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RELAÇÃO DAS ESCOLAS NO PERÍODO DA TARDE DAS 13H ÀS 17H 

 

Agenor Couto; Alípio de Barros; Ana Siqueira; Anilza Pioli; Antônio C. Ferreira Nobre; Antônio Candido C. G. 

Filho; Ayres de Moura; Candido G. Gomide; Carlos Borba; Carlos F.W. Lacerda; Cinira Stocco Fausto; Djekupe 

Amba Arandy; Eduardo Gomes, Brig.; Eliana Passuelo; Elísio Teixeira Leite II; Ermano Marchetti; Felicia de Ri-

naldis; Francisco Faria Neto; Friedrich Von Voith; Geraldo Homero f. Ottoni; Humberto de Souza Melo; Isabel 

Vieira de S. e Paiva; Ítalo Betarello; Jardim Canaã; Joaquim Silvado; José Barbosa; João N. Lotufo; José Oscar 

de Abreu; Júlio Cesar de Oliveira; Mariano de Oliveira; Marilena P. Chaparro; Morro Doce; Nossa Sra do Retiro; 

Oscar Blóis; Oscar Dias; Otto de Barros; Parque Anhanguera; Pio Telles Peixoto; Pio XII; Prof. Octavio Montei-

ro; Raul Antonio Fragoso; República Argentina; República da Colômbia; Salvador Ligabue; Silvio Xavier; Thaya-

ne Luzimara Costa; Virginia Valéria; Walfredo Arantes Caldas; Zenaide Vilalva de Araujo; Zoraide de C. Helu. 

Sandra Donato - Equipe Matemática 

INSTITUTO PROA - PROGRAMA PRÓ-PROFISSÃO 

           Anualmente, o Instituto PROA, parceiro da Secretaria Estadual da Educação – SEE, ofere-

ce curso gratuito, de qualificação em Administração - Programa Pró-Profissão. Com duração de 6 

meses, as aulas são voltadas para alunos com idade entre 16 a 20 anos que estejam cursando ou 

tenham concluído a 3ª série do Ensino Médio em escola pública e que pertençam a família de condi-

ção socioeconômica menos favorecida. O objetivo é preparar esses jovens para o mundo do traba-

lho, por meio do acesso à educação profissionalizante, com orientação ao início de carreira até a 

conquista do primeiro emprego. 

O Instituto oferece gratuitamente aos alunos:  

• Bolsa de Estudos em curso profissionalizante de administração (certificado do SENAC), com seis 

meses de duração, nos períodos da manhã ou tarde;  

• Consultoria de RH para desenvolvimento comportamental dos alunos, ensinando a ter uma postu-

ra mais autônoma e a responsabilidade que o mercado de trabalho requer;  

• Vale Transporte;  

• Uniforme e material didático.  

 

            O processo seletivo é gratuito e envolve as seguintes etapas: prova online, dinâmica de 

grupo, entrevista individual, banca avaliadora e reunião de pais. As inscrições vão até o dia 

20/05/2019, podendo ser feitas somente pela internet, no site: https://www.proa.org.br/p/aluno-proa 

As aulas acontecerão no Senac Francisco Matarazzo (Av. Francisco Matarazzo, 249, Água Branca, 

São Paulo - SP). Solicitamos a divulgação do projeto junto aos alunos das Unidades Escolares.  

PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 

 

           Informamos que estão abertas as inscrições para o Programa Parlamento Jovem Brasileiro. 

O Parlamento Jovem Brasileiro é uma oportunidade única para os estudantes de ensino médio vi-

venciarem, na prática, o trabalho dos deputados federais, elaborar projetos de leis e debater, na 

Câmara dos Deputados, temas de grande importância para o nosso país. 

Este é um programa que busca contribuir para o desenvolvimento de uma das dimensões da cidada-

nia, que é o conhecimento sobre a organização da democracia representativa, assim como a impor-

tância da participação e do controle social.  

https://www.proa.org.br/p/aluno-proa
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           O PJB também ajudará os estudantes a desenvolver habilidades como: domínio da lingua-

gem, compreensão de fenômenos, enfrentamento de situações-problema, construção de 

argumentação e elaboração de propostas, que são as principais competências da matriz de re-

ferência do ENEM.  

          É oportuno esclarecer que nessa edição há a necessidade de atingirmos número de inscrição 

compatível com a quantidade de alunos matriculados em nossa Rede, tal qual observa-se nas esta-

tísticas das demais unidades da Federação. Nesse caso seria adequado a inscrição de pelo menos 10 

projetos por DE, para aumentar o número de inscrições do estado de São Paulo no programa.  

O período de inscrição é de 27 de março a 31 de maio de 2019, exclusivamente no site da Câ-

mara dos Deputados. Para inscrever-se, o interessado deverá acessar a Ficha de Inscrição pela pá-

gina do PJB no Portal da Câmara dos Deputados, em: www.camara.leg.br/pjb  (no menu à di-

reita, em “Destaques”), e preencher todas as informações com atenção e de forma completa, 

além de anexar os seguintes documentos à sua Ficha de Inscrição:  

• Projeto de lei elaborado por você.  

• Cópia de documento de identidade válido e legível;  

• Termo de Autorização do Responsável, assinado, caso você tenha menos de 18 anos. O modelo do 

termo de autorização está disponível no site juntamente com a ficha de inscrição;  

• Caso o interessado esteja cursando o ensino técnico integrado ao ensino médio, essa informação 

deverá constar explicitamente na sua declaração. Da mesma forma, se cursar o ensino médio na 

modalidade EJA.  

 

6 Critérios de Avaliação na Etapa Estadual - Peso de Cada Critério  

1. Justificativa da proposição- PESO 3 (dissertação argumentativa)  

2. Relevância/mérito da proposição para a sociedade - PESO 2 3.  

Técnica legislativa (adequação ao gênero textual) - PESO 1 

 

Material de apoio  

          É disponibilizado, na página do Parlamento Jovem, um curso online elaborado especialmente 

para os estudantes interessados em participar do programa. Esse curso chama-se “Parlamento Jo-

vem Brasileiro: como fazer um projeto de lei?”.  

 

Material para Professores  

          A cartilha “Como trabalhar o PJB em sala de aula?”, em www.camara.leg.br/pjb (disponível 

no menu à direita, em “Destaques”) contém informações interessantes sobre o olhar pedagógico do 

PJB e sua relação com as principais competências cobradas no ENEM. 

 

Critérios de Participação no PJB 2019  

• Ter entre 16 e 22 anos até o dia 31/12/2019. Isso significa que você só pode participar do PJB se 

nasceu entre 1997 e 2003.  

• Estar matriculado(a) e frequentando regularmente o ensino médio em escola pública ou particular. 

Se você cursa o ensino técnico integrado ao ensino médio, ou está cursando o ensino médio na mo-

dalidade EJA (educação de jovens e adultos), você também está apto(a) a participar.  

• Não ter participado como deputado jovem em nenhuma outra edição do Parlamento Jovem 
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6ª EDIÇÃO DO PRÊMIO RESPOSTAS PARA O AMANHÃ

Prezados Gestores, 

Encaminhamos mais informações sobre a 6ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã, que está 

com inscrições abertas até 17 de junho somente pelo site  www.respostasparaomanha.com.br. 

O Prêmio Respostas para o Amanhã, é uma iniciativa da Samsung com coordenação geral do CENPEC - 

Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, tem o apoio da UNESCO, Reduca, 

OEI, Consed e outras instituições comprometidas com a educação de qualidade para todas as crianças, adoles-

centes e jovens brasileiros.  Realizado desde 2014 em vários países da América Latina, no Brasil o Prêmio já 

mobilizou mais de 153 mil estudantes, 10.200 professores de cerca de 4.120 escolas. 

 O Prêmio busca estimular e divulgar projetos de investigação e experimentação científica e/ou tecnológica de-

senvolvidos por estudantes do Ensino Médio da rede pública de ensino. Com base no ensino por projetos, 

na investigação científica e no pensamento crítico, a iniciativa contribui para a formação de cidadãos capazes 

de interpretar situações, lidar com as mudanças do contexto e contribuir para avanços da sociedade. 

 

Destaques da 6ª edição 

  

·         Projetos com foco na abordagem STEM - sigla em inglês para Science, Technology, Enginee-

ring and Mathematics (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) parte de um desafio ou problema 

que possibilite múltiplas soluções ou respostas. Nessa abordagem, o ensino de Ciências encontra 

suporte na Tecnologia, nos processos de Engenharia e na aplicação da Matemática para solu-

ções inovadoras de problemas reais em uma situação concreta. A novidade visa despertar o in-

teresse dos estudantes por essas áreas do conhecimento, assim como contribuir para sua formação, de 

modo que as carreiras científicas e tecnológicas sejam um de seus possíveis projetos de vida. 

·         Os projetos devem partir de demandas reais ou globais e apresentar respostas que melhoram 

a qualidade de vida das pessoas.   

·         Participação de equipes, de 5 a 15 participantes de uma mesma turma, orientadas por professo-

res que lecionam disciplinas das áreas das Ciências da Natureza e da Matemática e suas Tecnolo-

gias. Nesse novo formato, uma mesma turma poderá se organizar por equipes e concorrer com dife-

rentes projetos.   

·         Participação de até dois professores parceiros para apoiar o desenvolvimento do projeto de 

sua equipe, sendo que esses profissionais podem lecionar em outras áreas do conhecimento, como as 

Ciências Humanas e suas tecnologias e Linguagens, Códigos e suas tecnologias, fortalecendo assim a 

interdisciplinaridade.   

·         Certificado de participação para os professores e estudantes dos projetos classificados. 

·         Premiação para as escolas, professores e estudantes sendo: 

·         20 projetos Semifinalistas: Cada professor orientador e até dois professores par-

ceiros dos 20 (vinte) projetos semifinalistas será contemplado com: 1tablet Samsung; 

·         10 projetos Finalistas: Cada uma das escolas dos 10 (dez) projetos finalistas será con-

templada com: 1 (uma) TV Samsung 55” e 1 (um) notebookSamsung; 

·         3 projetos Vencedores pelo Júri Popular: As escolas em que estudam as equipes res-

ponsáveis pelos 03 (três) projetos eleitos pelo público serão contempladas com troféus “Projeto 

Vencedor pelo Júri Popular”. O valor desses troféus é simbólico, não comercial. 

·         3 Vencedores Nacionais: Cada aluno das 3 equipes vencedoras serão contemplados 

com:  

                 1º lugar: 1 smartphone Samsung; 

                 2º lugar: 1 notebook Samsung;  

                 3º lugar: 1 tablet Samsung 

http://www.respostasparaomanha.com.br/
https://respostasparaoamanha.com.br/
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O Prêmio disponibiliza também aos professores e estudantes conteúdos formativos para subsidiar o desenvol-

vimento das propostas e enriquecer ainda mais os projetos. Além disso, haverá a continuidade do Curso Apren-

der por Projeto para educadores, desvinculado da participação na 6ª edição, oferecido gratuitamente e com cer-

tificação ao final. 

Para subsidiar as ações de divulgação enviamos um texto e outros materiais digitais. Temos também a nossa 

página no Facebook e no Instagram, ampliando assim os canais de acompanhamento das nossas ações e com-

partilhamento dos nossos conteúdo. 

Para saber mais sobre a proposta, assista a reportagem no programa Marcas&Cidadania, da TV Cultura Digi-

tal, com destaque para o Prêmio Respostas para o Amanhã. Clique aqui. 

Caso permaneça com alguma dúvida, é só entrar em contato com o Núcleo Pedagógico, com Norival norivalcra-

mos@gmail.com  e Sergio José dos Santos seegiojsantos@professor.educacao.sp.gov.br  

 

Agradecemos desde já o apoio na divulgação da 6ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã, uma 

oportunidade para as escolas e professores divulgarem seu trabalho e mobilizarem os alunos para a importância 

da escola como laboratório para soluções de problemas do século XXI. 

  

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 

https://www.facebook.com/premiorespostasparaoamanha
https://www.instagram.com/premiorespostasparaoamanha/
https://respostasparaoamanha.com.br/noticias/categoria/4/tudo-sobre-o-premio/noticia/30/respostas-para-o-amanha-e-destaque-na-tv-cultura-digital/
mailto:norivalcramos@gmail.com
mailto:norivalcramos@gmail.com
mailto:seegiojsantos@professor.educacao.sp.gov.br
http://www.ismart.org.br
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ESCOLAS  

 A Direção da E.E. Dr. Agenor Couto de Magalhães informa que dispõe de uma vaga para     

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

Escolar.  

 A Direção da E.E. Hélios Heber Lino, informa que dispõe de vaga para GOE (Gerente de       

Organização Escolar). Necessitamos também, de professores eventuais para os períodos: Manhã, 

tarde e noite. Os interessados deverão entrar em contato com a Unidade Escolar, pelo telefone: 

3851-4718.   

 A Direção da E.E. Ilha da Juventude, informa que necessita de professores eventuais para os 

períodos: Tarde e Noite.  

 A Direção da E.E. Florestan Fernandes, informa que dispõe de 01 (Uma) Vaga para Professor 

Coordenador dos Anos Iniciais. Os interessados deverão entregar as Propostas de 15 a 24/04/19 e a 

entrevista acontecerá no dia 25/04/19. 

 A Direção da E.E. Dr. Genésio de Almeida Moura, informar que dispõe de 01 (Uma) vaga para 

Professor Coordenador Pedagógico - Anos Iniciais e Anos Finais. Interessados deverão realizar a  

entrega das propostas no dia 15 e 16/04 no horário das: 9h às 17h e as entrevistas no dia 17/04 

às 13h30.  


