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  NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

CONVOCAÇÃO 

 

TEMA  ORIENTAÇÃO TÉCNICA – REPLANEJAMENTO 2.019 

DATA  23 de julho 2.019 

LOCAL  
EE MILTON DA SILVA RODRIGUES 

RUA JOÃO CORDEIRO, 929 – MOINHO VELHO - SÃO PAULO/SP 
  

PÚBLICO ALVO 
DIRETORES E PROFESSORES COORDENADORES DAS ESCOLAS DOS 

ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 

HORÁRIOS  das 09:00h às 18:00h  

RESPONSÁVEL  NÚCLEO PEDAGÓGICO 

OBSERVAÇÃO  
TODOS OS PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS/SÉRIES ACI-

MA CITADOS, ACOMPANHADOS DE SEUS DIRETORES. 

TEMA  ORIENTAÇÃO TÉCNICA – REPLANEJAMENTO 2.019 

DATA  24 de julho 2.019 

LOCAL  
EE MILTON DA SILVA RODRIGUES 

RUA JOÃO CORDEIRO, 929 – MOINHO VELHO - SÃO PAULO/SP 
  

PÚBLICO ALVO PROFESSORES COORDENADORES DAS ESCOLAS DOS ANOS INICIAIS 

HORÁRIOS  das 09:00h às 18:00h   

RESPONSÁVEL  NÚCLEO PEDAGÓGICO 

OBSERVAÇÃO   

OLÍMPIADA NACIONAL DE CIÊNCIAS 

 Estão abertas até o dia 06 de agosto de 2019 as inscrições para a Olímpiada Nacional de 

Ciências (ONC).  

 Os principais objetivos da Olímpiada são: despertar e estimular o interesse pelo estudo das 

ciências naturais; aproximar as instituições de ensino superior, os institutos de pesquisa e socieda-

des científicas das instituições do ensino médio e do ensino fundamental; identificar estudantes ta-

lentosos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas; e proporcionar desafios aos 

estudantes visando o aprimoramento de suas formações. 

 Poderão participar os estudantes que estiverem regularmente matriculados no 9º ano do Ensi-

no Fundamental e nas 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio e estudantes da 4ª série do Ensino Técni-

co e que não tenham ingressado em curso superior. O credenciamento deve ser feito pelo professor, 

que deverá preencher o cadastro de inscrição online de acordo com o calendário da ONC. 

 A 1º fase ocorrerá e de 15 a 17 de agosto nas dependências do estabelecimento de ensino 

inscrito e os estudantes que atingirem a pontuação mínima poderão participar da 2º fase, que ocor-

rerá no dia 21 de setembro em polos a serem definidos pela Comissão da ONC. 

https://onciencias.org/calendario
https://onciencias.org/calendario
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Premiação 

 A premiação dos alunos compreenderá dois níveis: nacional e estadual.  A ONC concederá 

até 5 mil medalhas divididas em 03 (três) categorias: ouro, prata, bronze. Além disto, todos os que 

receberem medalhas e menção honrosa receberão seus certificados impressos. Todos os professo-

res com alunos participantes farão jus a certificado de participação, emitidos diretamente no site 

equivalente a 40hs de atividade. 

Maiores informações: 

https://onciencias.org/regulamento 

https://onciencias.org/calendario 

https://onciencias.org/programa 

Ivete Macan – PCNP Biologia  

UNICAMP ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO ONLINE VOLTADO PARA PROFESSORES DOS 

ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO:

 Estão abertas as inscrições para o 6º Curso de Formação para Professores realizado pela Olím-

piada Nacional em História do Brasil (ONHB) em parceria com a Escola de Extensão da Unicamp 

(Extecamp). O curso online, voltado para graduandos e professores dos ensinos Fundamental e Mé-

dio, tem como tema “A Canção Popular no Ensino de História”. 

 As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de agosto pelo site da Olimpíada de História 

[para professores pré-inscritos durante a 10ª ONHB] e no site da Extecamp  [para todos os outros 

interessados]. O curso ocorre entre 9 de setembro e 10 de dezembro. 

 Elaborado por docentes, pesquisadores, colaboradores e pós-doutorandos do Departamento de 

História da Unicamp, além de convidados de renome de outras instituições, o curso inclui materiais 

inéditos, textos e vídeos produzidos para enriquecer a discussão e o trabalho dos professores nas 

escolas. 

 O curso está dividido em três módulos. Além das aulas, prevê entrega de tarefas em cada fase 

e participação em fóruns abertos. A avaliação final é realizada mediante a entrega do “Plano de Aula 

Comentado Intermediário”, trabalho entregue pelos participantes e que é analisado, comentado pe-

los tutores do curso e devolvido com sugestões para alterações e acréscimos, sendo reenviado co-

mo “Plano de Aula Comentado Final”. 

 A coordenadora da ONHB, Cristina Meneguello, explica que a proposta deste projeto é ampliar 

o alcance do ensino de História nas salas de aula. “A Olimpíada de História vai além de uma compe-

tição: nosso objetivo é promover a aprendizagem desta disciplina. Para isso, disponibilizamos o cur-

so para que os professores possam se capacitar e ter acesso a novos conhecimentos”, explicou. 

 Neste ano, o tema “A Canção Popular no Ensino de História” tem como proposta oferecer dis-

cussões sobre as relações entre cultura, com foco na canção popular, e a política no Brasil no século 

XX marcadas por intensas lutas de resistência e profundo conservadorismo. Para isso, traz as mani-

festações culturais de revolta e as práticas libertárias dos poetas e compositores da música brasilei-

ra como importantes formas de expressão política. O objetivo é auxiliar os professores nas possíveis 

formas de utilizar a canção popular brasileira como documento para o ensino de História do Brasil. 

https://onciencias.org/regulamento
https://onciencias.org/calendario
https://onciencias.org/programa
http://www.olimpiadadehistoria.com.br/
https://www.extecamp.unicamp.br/dados.asp?sigla=%81a%D1%C2%5E%E2%DC%97&of=%F7%12%AB
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 Os cursos anteriores trouxeram temáticas como “Ensino de História da África”, “História dos 

Índios em sala de aula”, “Cinquenta anos do Golpe e a ditadura civil-militar”, “Imagens em Sala de 

Aula” e “Narrativas da América: discursos e dinâmicas locais”. 

 Os 50 melhores Planos de Aula de cada edição e elaborados pelos participantes, escolhidos por 

uma banca de especialistas, estão disponíveis no site da ONHB. 

QUEM PODE PARTICIPAR 

 O projeto faz parte do cronograma da 10ª Olimpíada de História e é disponibilizado gratuita-

mente a todos os professores que participaram da edição como orientadores das equipes e que rea-

lizaram a pré-inscrição, em 2018, declarando interesse em participar do curso. Também podem se 

inscrever, mediante pagamento de taxa, professores de História ou de outras áreas e demais inte-

ressados que tenham concluído o Ensino Médio. 

SERVIÇO: 

6º Curso de Formação Continuada: de 09 de setembro de 2019 a 10 de dezembro de 2019 

Inscrições até dia 24/08/2019 

Professores pré-inscritos [participantes da 10ª ONHB] 

Investimento: Gratuito 

Carga horária: 60 horas 

Inscrições devem ser feitas pelo site: www.olimpiadadehistoria.com.br  (necessário fazer login). 

DEMAIS INTERESSADOS 

Investimento: R$ 86,57 

Carga horária: 60 horas 

Inscrições devem ser feitas pelo site da Extecamp. 

 Norival C. Ramos—PCNP-História 

DESCUBRA A ORQUESTRA  

O QUE É O PROGRAMA? 

  O programa Descubra a Orquestra na Sala São Paulo é um projeto de iniciação musical dedi-

cado a alunos e professores de escolas públicas, particulares e instituições beneficentes. 

 Composto pelas temáticas Formação de Professores, Formação de Público e Atividades na 

Osesp, o programa oferece diversas ações educativo-musicais, com o intuito de ampliar e fortalecer 

o desenvolvimento cultural e musical de alunos e professores inscritos. 

 Para participar, o professor deve se inscrever em um dos cursos oferecidos pela Formação de 

Professores e também escolher um dos eventos da Formação de Público para trazer um grupo de 

até 90 participantes. As atividades são vinculadas e não podem ser realizadas separadamente. 

 Além disso, se houver disponibilidade de vagas, o professor da Rede Estadual, Municipal e Par-

ticular de Educação pode escolher participar das Atividades na Osesp. 

 As datas dos cursos e eventos são apresentadas no momento da inscrição. 

http://www.olimpiadadehistoria.com.br/
http://www.osesp.art.br/paginadinamica.aspx?pagina=atividadesnaosesp
http://www.osesp.art.br/paginadinamica.aspx?pagina=formacaodeprofessores
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COMO SE INSCREVER? 

 O processo de seleção para o programa Descubra a Orquestra na Sala São Paulo ocorre se-

mestralmente. 

Período de Inscrição de: 26 de julho 2019 a 02 de agosto de 2.019. 

Norival C. Ramos - PCNP-História 

INSTITUTO DE OPORTUNIDADE SOCIAL 

Abre inscrições para o Curso: Gestão Empresarial com Software ERPS TOTVS, para jovens 

de 15 a 24 anos e pessoas com deficiência a partir de 16 anos que estejam cursando ou que já te-

nham concluído o Ensino Médio na Rede Pública, conforme instruções abaixo:
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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 executado 

pela Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnológica e Inovação – SDECTI e pela Secretaria de 

Estado da Educação – SEE, conforme Decreto Estadual nº 45.761, de 19 de abril de 2001. Tem co-

mo objetivo proporcionar aos estudantes com idade entre 16 e 21 anos de idade, que estejam re-

gularmente 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 Programa: 

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

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

 

Norival C. Ramos—PCNP-História 

 
ESCOLAS  

 A Direção da E.E. Manuel Bandeira, informa que dispõe de 01 (uma) vaga para Professor Coor-

denador Pedagógico (Ensino Fundamental e Médio), períodos Manhã e Tarde, entrega de propostas 

até 22/07/2019 na unidade escolar.  


