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  DESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Martin Egídio Damy 

Imagens 1 e 2 - Planejamento Professores se 
apropriando do espaço MIS experience. 
 
Imagens 3 e 4 - Acolhimento 2020 
 
Imagens 5 e 6 - Atividades de Planejamento 

2020  

E.E. Profa. Virgínia Valéria A. Almeida Freitas 

Roda Cantada, atividades com alunos dos 1° 

anos, visando desenvolver a imaginação e cria-

tividade.  

Ditado Estourado e Parlenda, atividades com 

alunos do 2° ano D, com objetivo de desenvol-

ver as habilidades de escrita e leitura.  

 

 

E.E. Ana Siqueira da Silva 

Atividades da semana: Valentine´s Day 

(Inglês), Oficina de Xadrez (Práticas Experi-

mentais de Matemática), Massa homogênea 

(Ciências)   

E.E. Brigadeiro Gavião Peixoto 

Teatro de Vertigem -  EJA 
 
Projeto carnaval - Fundamental II 



 02 

 

E.E. Prof. Raul Antônio Fragoso 

Já estamos em ritmo de carnaval com nos-

sa  tradicional confecção de abadás nas aulas de 

Linguagens Artísticas.  
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  NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

CIRCULAR - NÚCLEO PEDAGÓGICO – 

 
Obs: Todo trâmite relacionado à 1ª fase é de inteira responsabilidade da escola 
 

Sandra Donato  
PCNP matemática 

 
 

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE BIOLOGIA 
  
 Melhores colocados poderão participar de competições no Japão e na Costa Rica. Estão abertas 

as inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB). Alunos da rede estadual matricula-

dos no Ensino Médio poderão participar da competição, organizada pelo Instituto Butantã. A inscri-

ção é gratuita e deve ser realizada até 10 de março por um professor responsável da escola (pública 

ou particular). 

 
Faça sua inscrição aqui: http://olimpiadasdebiologia.butantan.gov.br/index  

 O objetivo da Olimpíada é estimular o interesse em estudos biológicos nos estudantes de ensi-

no médio. A competição é realizada em três fases. Na última fase, os 16 melhores classificados po-

derão fazer uma capacitação prática intensiva em biologia molecular, bioquímica, bioinformática, bo-

tânica e zoologia nos laboratórios do Butantã, em São Paulo. Destes, 4 serão selecionados para a 

competição internacional e outros quatro para a ibero-americana. 

 Neste ano, a idade máxima de participação dos alunos na 16ª OBB é de 19 anos (inclusive) no 

dia 1º de julho de 2020. Por critério da Olimpíada Ibero-Americana de Biologia, alunos que já te-

nham participado da IBO não poderão participar da OIAB. Caso haja esta situação, o suplente me-

lhor classificado será convocado para substituí-lo. Os melhores alunos classificados pela OBB pode-

rão participar uma única vez da OIAB e até duas vezes, participando dos respectivos processos sele-

tivos da OBB, da IBO. 

Calendário OBMEP 2020 

10/02/2020 a 20/03/2020 Período de inscrição exclusivamente em  www.obmep.org.br 

26/05/2020 Prova da 1ª fase 

27/05/2020 
a /09/06/2020 

Período para as escolas enviarem os cartões-resposta dos alunos 
classificados para a 2ª Fase 

09/07/2020 Divulgação dos classificados para a 2ª Fase. 

13/07/2020 a 13/08/2020 Período para as escolas solicitarem tratamento especial (alunos 
sabatistas, portadores de necessidades especiais e nomes incor-
retos), exclusivamente através do login em www.obmep.org.br 

15/07/2020 a 22/09/2020 Período para as escolas indicarem, na página da OBMEP, os pro-
fessores dos alunos classificados para a 2ª Fase. 

25/08/2020 Divulgação dos locais de provas (exclusivamente em 
www.obmep.org.br) 

26/08/2020 a 11/09/2020 Período para as escolas solicitarem prova em trânsito e transfe-
rência. 

26/09/2020 
Sábado, 14h30 (horário de 

Brasília) 

Prova da 2ª Fase 

08/12/2020 Divulgação dos Premiados 

http://olimpiadasdebiologia.butantan.gov.br/index
http://olimpiadasdebiologia.butantan.gov.br/index
http://www.obmep.org.br
http://www.obmep.org.br
http://www.obmep.org.br
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 Os melhores colocados irão para a Olimpíada Internacional de Biologia, no Japão, e para a 

Olimpíada Ibero-americana de Biologia, na Costa Rica. Haverá também distribuição de medalhas pa-

ra 150 alunos e premiações especiais para a aluna melhor classificada e para o estudante de escola 

pública com melhor classificação. 

 Vale lembrar que a Olimpíada também conta para o vestibular: os medalhistas poderão con-

quistar vagas em importantes universidades públicas, como a Universidade de São Paulo (USP), Uni-

versidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade 

Federal de Itajubá (Unifei – MG). A prática se estende a várias universidades públicas de São Paulo, 

que mantêm um cronograma específico para selecionar estudantes classificados em olimpíadas aca-

dêmicas nacionais e internacionais. 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA 

 As inscrições para a 23º edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 

estão abertas até o dia 15 de março. Podem se inscrever escolas públicas e particulares. 

Faça a inscrição pelo site do evento: http://www.oba.org.br/site/ 

 Organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e pela Agência Espacial Brasileira 

(AEB), a OBA distribui cerca de 50 mil medalhas por ano. Em 2019, 884.979 estudantes de 9.965 

escolas participaram do evento, número recorde de participantes. "Queremos promover a dissemina-

ção dos conhecimentos básicos de forma lúdica e cooperativa entre professores e alunos, além de 

mantê-los atualizados" – explica o Dr. João Batista Garcia Canalle, astrônomo da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em entrevista ao G1. 

 A olimpíada é dividida em quatro níveis – os três primeiros são para alunos do ensino funda-

mental e o quarto para os do ensino médio – e a prova, que acontece no dia 15 de maio, é composta 

por dez perguntas: sete de astronomia e três de astronáutica. Para ajudar na preparação dos estu-

dantes, a OBA tem um aplicativo com vídeos, provas e gabaritos de edições anteriores. 

  
REGISTROS DE OCORRÊNCIAS NA PLATAFORMA CONVIVA SP 

ACOMPANHAMENTO DE REGISTROS 
Senhores Gestores, 
  
 Os registros de ocorrências escolares precisam ser realizados na Plataforma CONVIVA – PLA-

CON (http://portalnet.educacao.sp.gov.br), pelas Unidades Escolares, diariamente, inclusive em dias 

não letivos. 

 Ainda que não haja ocorrências, a escola deve entrar no sistema e informar que não houve 

ocorrências no dia. 

  

 O acompanhamento será realizado pelo supervisor de ensino de forma a contribuir para que a 

DE tenha total conhecimento das ocorrências na escola e, assim, possa intervir assertivamente. 

  

 O CONVIVA SP faz o acompanhamento remoto destes registros de forma a produzir 

ações proativas. Tendo em vista que os registros são obrigatórios e devem ocorrer diariamente. 

  
Equipe CONVIVA 

http://www.oba.org.br/site/
http://www.oba.org.br/site/
http://portalnet.educacao.sp.gov.br/
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GRÊMIO ESTUDANTIL 
  
 Comunicamos que encaminhamos por e-mail o Estatuto do Grêmio. A partir deste documento 

a gestão escolar deverá atualizar os documentos da unidade escolar. Lembrem-se de que ele não é 

uma forma e que todas as escolas terão que fazer igual. Existem partes que estão na legislação e 

eles não podem mudar, e outras que poderão ser decididas de acordo com a demanda da escola. A 

versão foi encaminhada, para as escolas em documento Word, para permitir as alterações e inser-

ção do logo de cada escola. 

 
Grêmio Estudantil 2020 

Calendário para a organização do Processo Eleitoral da Diretoria Gre-
mista - 2020 

 
 
 Esta organização do período eleitoral e administração do processo eleitoral, são organizadas 

por equipes diferentes, assim poderão ser realizadas em conjunto ou separadamente, porém no 

mesmo período.   

 As datas aqui definidas têm como base a contagem de dias letivos com estudantes (Resolução 

SE 65/2019 – art. 1º), elas são sugestivas, data limite para seu encerramento 30/04/2019. 

Orientamos as escolas que optarem por se utilizar de outras datas no meio do processo, que não 

percam de vista a parte mais importante dele que é difusão da cultura democrática e do protagonis-

mo juvenil. Esse processo deve ocorrer na escola desde o 1º dia letivo até o último, den-

tro das práticas pedagógicas proposta pelo currículo, assim irá gerar uma prática democrática e pro-

fundos conhecimentos que acompanharão o estudante em todo seu projeto de vida.  É preciso prio-

rizar que todos os estudantes compreendam a importância de participar do processo eleitoral, quer 

como componentes de chapa, sendo eleitos, quer como eleitores, escolhendo seus representantes.  

Um Documento Orientador do processo eleitoral com maiores detalhes sobre o processo 

eleitoral e alguns materiais para apoio, foi encaminhado por e-mail.   

                                                                                                         Equipe do Grêmio 
Luciene- Supervisora 

Juvelino/Sergio-PCNP 
 

GOVERNO DE SP LANÇA PRÊMIO INSPIRAÇÃO 2020 PARA PROFESSORES 

 Parceria com Instituto Ayrton Senna e Boeing destaca boas práticas para desenvolvimento só-

cio-emocional de estudantes da rede estadual.  

Ação Proposta Início Término 

Processo de Difusão da Cultura Democrática e 
do Protagonismo Juvenil 

1º dia letivo (03/02/2020) 23/12/2020 

Divulgação e Realização da Assembleia Geral Fevereiro, início de março 
Até o dia letivo 
(04/03/2020) 

Organização do Período Eleitoral pela diretoria 
gremista do ano anterior * 

21º dia letivo (05/03/2020) 
27º dia letivo 
(13/03/2020) Organização da administração do processo 

eleitoral Comissão Eleitoral ** 

Período de Eleições/Apuração/Posse 28º dia letivo 16/03/2020) 
33º dia letivo 
(23/03/2020) 

Novo Pleito/Apuração/Posse 34º dia letivo (24/03/2020 
43º dia letivo 
06/04/2020 

Encaminhar Planilha do grêmio para Diretoria 
no dent1npe@educacao.sp.gov.br 

16/03/2020 20/04/2020 
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 O Governador João Doria, o Secretário Executivo da Educação, Haroldo Rocha, a Presidente do 

Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna e o Vice-Presidente da Boeing e Presidente da Parceria com a 

Embraer, Marc Allen, lançaram nesta terça-feira (18), no Palácio dos Bandeirantes, o prêmio Inspi-

ração 2020. A parceria vai destacar professores que criem boas práticas para o desenvolvimento 

sócio-emocional de estudantes da rede estadual de São Paulo. 

 O prêmio será oferecido às cinco iniciativas mais inovadoras para desenvolver habilidades co-

mo autonomia, criatividade, pensamento crítico e colaboração entre os alunos. Caberá ao Instituto 

Ayrton Senna e à Boeing a viabilização das honrarias. 

 "Os professores serão contemplados ano a ano com essa premiação para se sentirem motiva-

dos. Essa premiação não será de lazer, mas de ampliação da sua capacitação. E, ao retornarem, se 

sintam mais estimulados a produzir educação de qualidade, a serem referência em suas escolas e 

estimulem outros professores na busca da excelência da rede estadual de ensino do Estado de São 

Paulo". 

 O prêmio Inspiração 2020 é uma iniciativa inédita no Brasil e faz parte do programa 

Inova Educação, lançado pelo governo de São Paulo em 2019 para transformar a vida es-

colar e reduzir a evasão de mais de dois milhões de alunos dos ensinos fundamental e médio. Os 

estudantes também participarão de um desafio de robótica durante o ano letivo. 

 

Sérgio J. dos Santos 
PCNP-Matemática 
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  NIT - Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia  

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 

descrição sobre os problemas apresentados e a qual ambiente é destinado a visita, pedagógico ou 

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

cepcionais.  

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

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 Publi-

cação, 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.  
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ESCOLAS  

  A Direção da Escola Estadual Prof. Antônio Emilio de Souza Penna, informa que dispõe de va-

ga para GOE. 

Os interessados deverão entrar em contato com a equipe gestora pelos telefones  (11) 3931-

2893  /  (11) 3931-6055  ou comparecer pessoalmente na unidade escolar.  

 

 A Direção E.E. Ilha da Juventude dispõe de uma vaga para Professor Coordenador Pedagógico 

(Ensino Médio), períodos Tarde e Noite, entrega de propostas 27/02/2020 a 28/02/2020 na Unidade 

Escolar.  

  

 A Direção da E.E. PROFª. THAYANE LUZIMARA COSTA VALCACER, DISPÕE DE 1 (UMA) VAGA 

PARA PROFESSOR COORDENADOR PARA O ENSINO MÉDIO. Os interessados deverão entregar as 

propostas de trabalho no horário das 7:30 às 18:00 de 27/2 a 02/03 na U.E., situada à rua FREDE-

RICH VON VOITH, 1790, JARAGUÁ. As entrevistas serão agendadas por telefone.  

 E.E. PROFª. THAYANE LUZIMARA COSTA VALCACER precisa de professor eventual para todos 

os períodos.  

 

 A Direção da E.E. Prof. Galdino Lopes Chagas dispõe de 01 (uma) vaga para Professor Coorde-

nador. Os interessados deverão entregar as propostas de trabalho diretamente na secretaria da Es-

cola, Estrada do Sabão,1403, Jardim Maristela, nos dias 27, 28/02 e 02/03/2020 das 8h00 às 

16h00. A entrevista será realizada no dia 03/03/2020 às 9:30, na Escola.  

 

 A E.E. Jacob Salvador Zveibil informa que dispõe de uma vaga para Professor Coordenador do 

Ensino Médio diurno. Propostas deverão ser entregues até o dia 28/02, as 15:00 horas.  


