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Circular nº  322/2019 – NPE 

 

 

Osasco, 02 de setembro de 2019. 

 

Prezados (as) Gestores (as), 

Prezados (as) Coordenadores (as)  

 

 

Assunto: IV Mostra de Arte das Escolas Estaduais de Osasco 

 

A Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições informa que a IV Mostra de 

Arte das Escolas Estaduais de Osasco, acontecerá neste mês setembro, nos espaços SESC – 

Osasco e Teatro Municipal Glória Giglio. 

Esta edição da MAEE foi organizada em dois (02) períodos no SESC – Osasco, dias 10 

e 11, um das 9h30 às 12h30 e outro das 13h15 às 15h15. Ressalta-se que as apresentações de 

teatro acontecerão no Teatro Municipal, num único dia, 11/09, das 16h30 às 19h30, bem como, 

exposição de Artes Visuais (telas/tema e tamanho livres). 

Atenção: 

• As telas, no máximo duas por unidade inscritas, deverão ser entregues na Diretoria 

de Ensino, dia 09/09, das 08h às 16h00, no NPE para Elenice PCNP de Arte. 

• Fichas dos alunos participantes com nome completo e RA, deverão ser entregues em 

duas vias, nos dias de suas apresentações, com identificação da escola, professores 

envolvidos, no ato da assinatura da lista de presença, uma para o apresentador Sérgio 

Godoy, Professor da Rede, fazer as devidas apresentações e outra para o SESC. 

• Para as apresentações de teatro, não necessitam duas cópias, apenas uma. 

 

 

• Os professores de Arte serão convocados e os demais professores que participaram 

da construção e/ou ensaios das apresentações, independente da disciplina, também 
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terão o efetivo exercício. A Gestão está convidada de acordo com a disponibilidade 

da Escola. Além dos Professores e Gestores, o convite se estende ao Grêmio 

Estudantil e toda Comunidade. 

O link fornece o cronograma e os horários determinados para organização, porém, 

solicita-se que todos cheguem antes e aguardem as apresentações do período, prestigiando 

assim, as demais Escolas. Planilha MAEE -2019  

Todas as Unidades Escolares estão convidadas para abertura que será dia 10 de 

setembro, no período da manhã, às 9h30, no SESC Osasco, Av. Sport Clube Corinthians 

Paulista, 1300 – Jd. das Flores. Osasco – SP. Convite MAEE - 2019 

Mais informações podem ser obtidas com PCNP Elenice no NPE. 

Atenciosamente, 

 

Maristela Manfio Bonametti 

RG 16.277.864-8 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

Elza Sampaio  

RG 8.497.507-6  

Diretora do Núcleo Pedagógico 
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