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Circular n.º 271/2019 – NPE 

 

Osasco, 23 de julho de 2019. 

 

Srs. (as) Supervisores (as) 

Srs. (as) Gestores (as) 

Prezados (as) Coordenadores (as) 

 

Assunto: Exposição Célula Gigante e Luz e Vida 

A Sra. Dirigente de Ensino, no uso de suas atribuições legais, informa que no período 

de 12 a 16 de agosto de 2019 das 10h00 às 19h00 ocorrerá a Exposição Célula Gigante e Luz e 

Vida no Osasco Plaza Shopping situado na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81 - Centro, 

Osasco - SP, cep 06016-060. 

 

 A compreensão dos fenômenos biológicos não é simples, pois requer, muitas vezes, 

o entendimento de processos que envolvem entidades invisíveis. A exposição tem o 

objetivo de fornecer a contextualização dos referidos processos utilizando, para isso, os 

instrumentos necessários capazes de propiciar uma aprendizagem significativa. Desta 

forma, professores e alunos estarão juntos como aprendizes ativos. 

 

 As escolas junto com os professores da área de Ciências da Natureza poderão 

montar grupos de no máximo 40 alunos para visitar a Exposição (duração de 1 hora) com 

data e horário previamente agendado no google drive abaixo:    

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19GI5IWSRONPGU2AvwE6F8GEjYaAqgyr7cL

Eez5bZByM/edit?usp=sharing 

 

 Acentuamos que uma mesma Unidade Escolar pode montar mais de um grupo para 

visitação, porém deve ter cuidado para não coincidir os horários agendados dos grupos.  

  

 Todos os professores da área de Ciências da natureza devem receber formação em 

ATPCs acompanhados pelo Professor Coordenador e por um Professor Coordenador de 
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Núcleo Pedagógico através de vídeos produzidos pela Drª. Eliana Dessen e pelo Dr. Mikiya 

Muramatsu que estão disponíveis nos links abaixo: 

 

Convite                                Biologia                                 Ciências 

  

Ressaltamos que o evento será filmado e fotografado, sendo assim, os professores 

e alunos que irão participar da exposição e que autorizam o seu uso de imagem devem 

preencher e assinar o termo de autorização de uso de imagem e enviar para a PCNP de 

Biologia Maria Ângela pelo email marang@prof.educacao.sp.gov.br.  

  

 Qualquer dúvida pode ser esclarecida pela PCNP de Biologia Maria Ângela da Silva 

Gomes pelo telefone 2284-8158 ou pelo email marang@prof.educacao.sp.gov.br. 

 

Atenciosamente, 

Maristela Manfio Bonamentti  

RG 16.277.864-8  

Dirigente Regional de Ensino  

 

Elza Sampaio 

RG 8.497.507-6 

Diretora do Núcleo Pedagógico 
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