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CIRCULAR Nº 06 de 27/02/2020  

 
NÚCLEO DE COMPRAS E SERVIÇOS 
BAIXA DAS GUIAS DE REMESSAS – SISTEMA SAESP II 

Lembramos aos Diretores e Responsáveis pela alimentação escolar, que 
assim que recebidos os produtos de Hortifrútis, Temperos e Ovos, semanalmente, 
a guia de remessa de cada produto, entregue, não entregue ou devolvido por falta 
de qualidade e troca não realizada, deverá ser providenciada a devida baixa no 
sistema SAESP II. 

As entregas são efetuadas de segunda a quarta-feira, atentando-se as 
exceções enviadas por e-mail, então as devidas baixas deverão ser realizadas até 
sexta-feira da mesma semana. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com Célia – 2082-9432. 
 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÕES DE TRABALHO 
PROFESSORES COORDENADORES – ANOS INICIAIS 

A Dirigente Regional de Ensino, convoca todos os Professores 
Coordenadores dos Anos Iniciais para Reunião de Trabalho: Pautas Formativas/ 
CadFormação, conforme segue: 
Data: 04/03/2020 (quarta-feira) 
Horário: das 8h às 17h 
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim  
 
PROFESSORES COORDENADORES – ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 

A Dirigente Regional de Ensino convoca, por escola, 1 Professor Coordenador 
dos Anos Finais e Ensino Médio para Reunião de Trabalho: Pautas Formativas/ 
CadFormação, conforme segue: 
Data: 02/03/2020 (segunda-feira) 
Horário: 13h30min às 17h30min 
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim 
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SOLICITAÇÃO 
LIVROS DIDÁTICOS PARA REMANEJAMENTO 

Solicitamos que as Unidades Escolares verifiquem a disponibilidade de 
remanejamento de alguns exemplares de livros didáticos para a Escola República 
do Nicarágua. A necessidade é a seguinte: 
✓ 10 livros didáticos de Língua Portuguesa – 6º ano – Coleção Tecendo 

Linguagens – Editora IBEP. 
Caso alguma Unidade Escolar possa fazer esse remanejamento, pedimos que 

a mesma entre em contato com a Escola Nicarágua (2019-1099/ 2919-5400) ou 
com o Núcleo Pedagógico. 
 
CADASTRO DE PROFESSORES  
PROFESSORES QUE TIVERAM AULAS ATRIBUIDAS DO PROGRAMA INOVA 
EDUCAÇÃO  

A fim de mantermos um contato mais próximo com todos os professores que 
tiveram aulas atribuídas das novas disciplinas do Programa Inova Educação 
(Eletivas, Projeto de Vida, Tecnologia), pedimos que os mesmos se cadastrem no 
formulário criado pelo Núcleo Pedagógico para abrirmos um canal de comunicação 
e encaminhamento de eventuais informações importantes.  
- Período de cadastro: até o fim do mês de fevereiro (28/02).  
- Link formulário: http://bit.ly/inovaprofessor2020.   
 
PROFESSORES ATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA "DE LESTE 4"  

A fim de mantermos um contato mais próximo com todos os professores que 
tiveram aulas atribuídas nas Unidades Escolares de nossa Diretoria, pedimos que 
os mesmos se cadastrem no formulário criado pelo Núcleo Pedagógico para 
abrirmos um canal de comunicação e encaminhamento de eventuais informações 
importantes.  
- Período de cadastro: até o fim do mês de fevereiro (28/02).  
- Link formulário: http://bit.ly/atualizaprofessor2020.   
 
DIVULGAÇÃO 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA E MOSTRA 
BRASILEIRA DE FOGUETES – INSCRIÇÃO ATÉ 15/03 

Informamos que estão abertas as inscrições para a 23º edição da Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Podem se inscrever escolas públicas 
e particulares até o dia 15 de março. Organizada pela Sociedade Astronômica 
Brasileira (SAB) e pela Agência Espacial Brasileira (AEB), a OBA distribui cerca de 50 
mil medalhas por ano. 

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

http://bit.ly/inovaprofessor2020
http://bit.ly/atualizaprofessor2020
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três de astronáutica. Para ajudar na preparação dos estudantes, a OBA tem um 
aplicativo com vídeos, provas e gabaritos de edições anteriores. 

Alunos da rede estadual de São Paulo podem lançar projetos para serem 
exibidos na 14ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), que acontece junto da 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Para realizar a inscrição, é 
preciso que escolas listem os projetos e enviem seguindo as instruções listadas no 
edital e site. 

Para mais informações como inscrições, cronograma, regulamento e 
eventuais custos simbólicos da OBA, acesse o site http://www.oba.org.br/site/. Já 
para informações sobre a MOBFOG, acesse o site 
http://www.oba.org.br/site/?p=conteudo&pag=conteudo&idconteudo=586&idca
t=29&subcat=.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento da OBA. 
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento MOBFOG. 
 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino 

http://www.oba.org.br/site/
http://www.oba.org.br/site/?p=conteudo&pag=conteudo&idconteudo=586&idcat=29&subcat=
http://www.oba.org.br/site/?p=conteudo&pag=conteudo&idconteudo=586&idcat=29&subcat=
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/1-regulamento-da-oba-de-2020.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/02/2-regulamento-da-mobfog-de-2020.pdf

