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Senhores Diretores, 

 

Informo a abertura do Concurso WIZO de Pintura e Desenho 2019 Brasil-Israel: 

A História e as Religiões, promovido em parceria com a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo para alunos do Ensino Fundamental e 

Médio da Rede Pública Estadual.  

O tema deste ano convida alunos e professores para uma enriquecedora 

experiencia trazendo uma visão abrangente (e histórica) das religiões em dois 

universos distantes como são o Brasil e o Estado de Israel. Tradições, 

costumes, interpretações darão aos alunos a oportunidade de conhecerem a 

fundo a variedade de cultos que compõem estas sociedades. 

Amar ao próximo é um mandamento que vem de muito longe e está presente 

nos vários credos de diferentes formas. O conhecimento de cada uma dessas 

formas leva a melhor entendê-las e caberá aos alunos traduzirem essa 

experiência através da Arte. 

Os alunos interessados em participar deverão encaminhar os trabalhos à 

Coordenação Pedagógica de sua escola com etiqueta de identificação e 

autorização dos pais para alunos menores de 18 anos. A escola, por sua 

vez, selecionará até no máximo 10 (dez) dos melhores trabalhos e os 

remeterá, por correio ou pessoalmente, à Organização Feminina WIZO, Rua 

Minas Gerais, 36 – CEP 01244-010 - São Paulo.  

O prazo de recebimento dos trabalhos na WIZO é até 15 de outubro. 
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A Solenidade de Premiação acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo no dia 11 de novembro. Os alunos classificados receberão 

medalhas, kits de pintura e um artigo eletrônico. Além desses prêmios, o aluno 

1º lugar do Juri Oficial ganhará uma viagem a Brasília, acompanhado do seu 

professor, com estada de 3 (três) dias. Todas as escolas participantes 

receberão Certificado de Participação. 

Mais informações: www.wizosp.org.br WIZO tel. (11) 3257.0100 e 

email wizosp@terra.com.br. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o PCNP Priscila Leme na 

Diretoria de Ensino – por meio do e-mail institucional: 

priscilaleme@prof.educacao.sp.gov.br   ou no telefone 2209-9856. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. ª Rosana Guerriero Andrade  

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
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