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  DESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Ana Siqueira da Silva 

Acolhimento 2020.  

E.E. Profa. Anilza Pioli 

Foi realizado um momento solenidade do início 

do programa de Ensino Integral com acolhimen-

to dos alunos das E.E. Prof. Milton da S. Rodri-

gues  e E.E. Profa. Ana S. da Silva. 

E.E. Dr. Augusto de Macedo Costa 

Acolhimento Macedo Costa 2020. 

E.E. Profa. Dalila de Andrade Costa 

Parabenizamos os professores, o Rodrigo 

(PCNP), alunos, familiares e funcionários pela 

realização e dedicação junto ao Acolhimento da 

Comunidade Escolar para o ano letivo de 2020. 
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E.E. Brigadeiro Gavião Peixoto 

Planejamento e acolhimento. 

E.E. Gal Humberto de Souza Mello 

Acolhimento 2020 

E.E. Jardim Canaã 

Semana  de Planejamento, atividades de rela-

xamento, apresentação do currículo e mimos 

para toda equipe. 

E.E. Prof. Raul Antônio Fragoso 

Planejamento 2020 da PEI Prof. Raul Antônio 

Fragoso com novo diretor da escola Fernando 

Teruel. 
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E.E. Prof. Virgínia Valéria Ap. A. Freitas 

Agradecemos a todos os professores, colabora-

dores, alunos acolhedores, pela dedicação e 

empenho no acolhimento de nossos alunos. 

 
  GABINETE 

Agradecimentos  

 Agradecemos a todos que colaboraram no processo de Atribuição 2020. 

 Todos sabemos que este ano em virtude de inconsistências no sistema SED, tivemos mais 

problemas do que nos anos anteriores, porém foram superados pelo trabalho em EQUIPE, desta for-

ma, o nosso muito obrigada a todos os envolvidos: 

Agentes de Organização Escolar 

Centro de Recursos Humanos 

Comissão de Atribuição 

Diretores 

Gerentes de Organização Escolar 

Professores Coordenadores de Núcleo Pedagógico 

Supervisores 

Vice-diretores 

 Enfim, todos aqueles que deram seu melhor,  quer seja de forma direta ou indireta, para a 

realização do Processo de Atribuição 2020. 

 Agradecemos, também, as contribuições que temos recebido  das  Unidades Escolares para o 

atendimento nos Centros de Recursos  Humanos e Centro Informação e Gestão de Matrícula. 
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Concurso de redação premia estudantes, professores e escolas da rede pública 

 Ação valorizará produções com boa construção textual e reflexão crítica e histórica sobre a 

história do Brasil a partir da referência do Museu do Ipiranga 

 Estudantes do ensino fundamental II (5o ao 9o ano) da rede pública estadual de São Paulo po-

dem se inscrever, até o dia 30 de abril, no concurso de redação 200 anos da Independência do Bra-

sil. A premiação, que inclui computadores, tablets e notebooks, contempla não apenas os autores 

dos melhores textos, mas também seus professores e escolas. 

 Realizada pela USP com a parceria da FUVEST e da Secretaria Estadual da Educação de São 

Paulo, a iniciativa faz parte dos planos da Universidade de aumentar o grau de aproximação e inte-

ração com as escolas. 

 “A importância dessa ação vai além da premiação: ao promover esse concurso, queremos va-

lorizar e nos colocar como parceiros da escola pública”, diz a pró-reitora de cultura e extensão uni-

versitária da USP, Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado. “Vamos trabalhar junto aos pro-

fessores dessas escolas para estimular os alunos a se engajarem em boas redações. Somando-se a 

isso, é importante destacar que o tema do concurso é um momento crucial na história do Brasil, 

além de estar relacionado ao Museu do Ipiranga da USP, um patrimônio público que será reaberto à 

população em 2022”, completa a professora. 

 Os interessados em participar devem acessar os links abaixo que disponibilizam o edital com-

pleto, a folha padrão para uso dos concorrentes e o formulário de inscrição. Cartazes de divulgação 

impressos foram enviados a todas as escolas estaduais, mas também é possível baixar e imprimir 

mais cópias, para professores interessados em estimular a participação de seus alunos. 

Inscrição online – de 1º de dezembro de 2019 a 30 de abril de 2020 em https://prceu.usp.br/. 

Norival C. Ramos— PCNP—História  

 
  NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

https://uspdigital.usp.br/apolo/editalRedacaoFormInscrever.jsp?codediceu=9&print=s
https://prceu.usp.br/
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  NIT - NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA 

Publicações Circular 2020 

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, PDF 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  

Solicitação de Visita Técnica 2020 

 Informamos que as solicitações de visitas técnicas deverão ser encaminhadas via ofício, prefe-

rencialmente, através do SP Sem Papel para NIT/NT1. Solicitamos que seja feita uma breve des-

crição sobre os problemas apresentados e a qual ambiente é destinado a visita, pedagógico ou ad-

ministrativo. O atendimento se dará pela ordem de chegada das solicitações, salvo em casos excep-

cionais.  

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

 
ESCOLAS  

 A Direção da E.E Dr. Ubaldo Costa Leite, dispõe de 01 (Uma) vaga para Professor Coordena-

dor. Os interessados deverão entregar as propostas de trabalho diretamente na secretaria da Esco-

la, Rua José da Costa Pereira, 70, JD. Guarani, nos dias 06, 07, 10 e 11/02/2020 das 9h00 às 

19h00 . As entrevistas serão realizadas no dia 14/02/2020 às 19:00, na Escola. 

 A Direção da E.E. Profa. Cynira Stocco Fausto, dispõe de 01 (Uma) vaga para Gerente de Or-

ganização Escolar, os interessados deverão entrar em contato com a escola nos dias 10/02/2020 e 

11/02/2020.  


