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  DESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Alípio de Barros 

Setembro amarelo Alípio de Barros - anos inici-
ais: amor, a base de tudo! 

E.E. Ana Siqueira da Silva 

Passeata a favor da vida, Setembro Amarelo. 

E.E. Profa. Anilza Pioli 

Mobilização e Acolhimento - DIA D, Setembro 

Amarelo, com visita da E.E. Ilha da Juventude.  

E.E. Prof. Antônio Cândido C. G. Filho 

Setembro amarelo, valorizando a vida.  
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E.E. Prof. Antônio Carlos Ferreira Nobre 

Setembro amarelo, painéis com frases sobre a 

valorização da vida, laços de fita amarela para 

usarem durante o mês, jogos e vídeos sobre o 

tema. 

E.E. Cacilda Becker 

Atividades realizadas na escola. 

E.E. Profa. Eulice Silvio M. da Silva 

Desfile em comemoração à Independência do 

Brasil - Projeto resgatando valores cívicos e éti-

cos na escola. 

E.E. Brigadeiro Gavião Peixoto 

Setembro Amarelo na E.E. Brigadeiro Gavião 

Peixoto. 
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E.E. Dr. Genésio de Almeida Moura 

Ação da Cruz Vermelha - Cidadania em Foco. 

E.E. Ilha da Juventude 

Revistas produzidas pelos alunos, recuperação 

intensiva de Filosofia a partir dos temas, Redes 

Digitais e Reforma da Previdência, orientados 

pelo Prof. André Milani. 

E.E. Jardim Canaã.  

Dia “D” de valorizar todos os momentos na es-

cola e na vida, com ginástica, dinâmicas, con-

fecção de poemas , e reflexão, Obrigada a to-

dos. 

E.E. Dr. Joaquim Silvado 

O Dia "D" de Valorização da Vida foram muitas 

reflexões, dinâmicas e murais que 

"amarelaram" nossos corredores. Parabéns a 

todos no empenho pela causa. 
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E.E. Manuel Bandeira 

Palestra sobre prevenção ao HIV, organizada 

pela Profa. Tathiane e pela Profa. mediadora 

Aline. 

E.E. Padre Noé Rodrigues 

Dia D – Prevenção ao suicídio e valorização da 

vida. 

E.E. Prof. Pio Telles Peixoto 

Dia D, Setembro Amarelo, trabalho de valoriza-

ção pela vida. Projeto de visitação à aldeia indí-

gena orientado pela Profa. Vera de ciências. 

E.E. Prof. Raul Antônio Fragoso 

O nosso dia D do Setembro Amarelo: Valoriza-

ção da vida, conscientização e ações, abraços e 

lágrimas neste dia tão intenso. 
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E.E. Profa. Virginia Valéria A. A. Freitas 

Projeto Horta "Folhas Secas" - com objetivo tra-

balhar o meio ambiente, preservação da nature-

za e produção textual, coordenado pelas profes-

soras Leandra e Noemi. 

E.E. Florestan Fernandes 

Dia do Patrono e Setembro Amarelo. 

 
  NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

CONCURSO WIZO DE PINTURA E DESENHO 2019 

BRASIL-ISRAEL: A HISTÓRIA E AS RELIGIÕES 

para alunos do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual 

 Crença, respeito, concentração, muitas são as palavras usadas para definir religião. Definição 

à parte, o Concurso WIZO de Pintura e Desenho 2019 vai mais além, trazendo uma visão abrangen-

te (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 va-

riedade de cultos que compõem estas sociedades. 

 Amar ao próximo é um mandamento que vem de muito longe e está presente nos vários cre-

dos 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. 

 As escolas interessadas em participar deverão enviar os 10 (dez) melhores trabalhos de seus 

alunos, selecionados pela Coordenação Pedagógica de sua unidade e que os remeterá, por correio 

ou pessoalmente, à Organização Feminina WIZO, Rua Minas Gerais, 36 – CEP 01244-010 - São Pau-

lo. 
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O prazo de entrega dos trabalhos é até 16 de outubro. 

 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 eletrô-

nico. Os professores também serão presenteados. 

 Além desses prêmios, o aluno 1º lugar do Júri Oficial ganhará uma viagem à Brasília, acompa-

nhado do seu professor, com estada de 3 (três) dias. Todas as escolas receberão Certificado de Par-

ticipação. 

SERVIÇO 

O QUE: Concurso WIZO de Pintura e Desenho 2019 Brasil-Israel: A História e as Religiões 

PARA QUEM: Alunos do ensino fundamental e médio de escolas da rede pública estadual capital e 

interior. 

PRAZO DE ENTREGA: As escolas deverão entregar os 10 melhores trabalhos de seus alunos até o 

dia 16 de outubro. 

LOCAL DE ENTREGA: Organização Feminina WIZO de São Paulo - Rua Minas Gerais 36 CEP 01244

-010 São Paulo - SP. 

COMO PARTICIPAR: Apostila informativa e Regulamento estão no site da institui-

ção www.wizosp.org.br. 

PRÊMIOS: viagem para Brasília, eletrônicos, kits de pintura, livros e medalhas. 

APOIO CULTURAL: Consulado de Israel, Embaixada de Israel, Conscre, Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo e Secretaria da Educação - Governo do Estado de São Paulo. 

INFORMAÇÕES: WIZO tel. (11) 3257.0100 e-mails wizosp@terra.com.br 

Exposição inspirada em telas de Van Gogh vai até domingo no Shopping Higienópolis 

 Visitantes poderão conhecer universo do pintor holandês e ouvir narração de cartas escritas 

por ele. 

 Uma exposição inspirada em paisagens retratadas pelo pintor Vincent Van Gogh vai até esse próximo 

domingo (15) no Shopping Higienópolis, na região central de São Paulo. A exposição imersiva "Paisagem de 

Van Gogh" remete a cinco telas mais famosas e nas centenas de cartas pessoais que o pintor holandês es-

creveu. 

mailto:wizosp@terra.com.br
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 O visitante poderá conhecer o universo do pintor por meio de recursos de cores e sons. O circuito de 

visitação inclui oito cenários – dos quais seis representam, em formato gigante, paisagens retratadas em 

suas telas. Em cada cenário, o visitante vivencia diferentes experiências ao som de trechos de suas cartas 

ao irmão Theo e à sua cunhada Johanna, que remetem à época de cada criação. 

Paisagens de Van Gogh, Exposição Imersiva 

 Shopping Pátio Higienópolis - R. Dr. Veiga Filho, 133 – Higienópolis; 

 17 de agosto a 15 de setembro, de segunda a sábado das 13h às 21h; domingos e feriados, 

das 14h às 20h; 

 Entrada gratuita - as visitas são realizadas por ordem de chegada, podendo haver fila de es-

pera. 

Paola N. P. Pappalardo—Analista Sociocultural  

 
  NIT - NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA 

Publicações Circular 2019 

Prezados Gestores;  

 Informamos que os arquivos enviados, para publicações na circular durante o ano, deverão 

ser encaminhados até um dia antes de sua publicação no Site da Diretoria de Ensino, ou seja, 

toda Quinta - Feira às 12h. Inclusive nas semanas com feriado.  

 Salientamos que só serão aceitos para publicação os arquivos enviados pelos e-mails Instituci-

onais da Unidade Escolar: Administrativo ou Pedagógico.  

Publicação de Fotos  

 As Unidades Escolares poderão enviar no máximo 6 Fotos (Por Semana) em anexo para 

Publicação, com uma BREVE/SUCINTA descrição (limite de 160 caracteres) no corpo do e-

mail, não sendo necessário enviar arquivos em Word, Power Point etc.  

 Em caso de dúvidas entre em contato com o NIT - DE Norte 1.  

 Os arquivos deverão ser encaminhados para o e-mail: dent1nit@educacao.sp.gov.br  


