GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO
NÚCLEO PEDAGÓGICO

Circular nº 41/2020 – NPE
Osasco, 05 de fevereiro de 2020.

Senhores (as) Gestores (as),
Prezados (as) Coordenadores (as),
Assunto: Inscrição Orientação Técnica – Práticas de Laboratório para Professores de Biologia e
Ciências - USP

O Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais informa que no 13º ano
de parceria com a USP – Práticas de Laboratório, ação que tem como objetivos principais,
promover formação continuada ao Professor e oferecer subsídios para transposição didática na
Alfabetização Científica, ampliando possibilidades na relação teoria e prática na sala de aula,
passamos informações importantes para o planejamento da escola com relação à sua participação:
• Data da Orientação Técnica: 18/02/2020 para professores e estudantes
• Horário: 8h00 às 17h00.
• Local: Rua do Matão nº 303 – Instituto de Biociências USP – Edifício Paulo Sawaya –
Centro Didático.
As inscrições para os professores e estudantes monitores devem ser realizadas,
impreterivelmente, até o dia 14/02/2020 pelo link abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/1O67BowEifjR_6feRVv0VoMee7ZPIHl3aPt5DDWXaE_g/edit
?usp=sharing
Para as escolas em que todos os Professores de Ciências e Biologia já tenham esta
formação e que desejem se atualizarem poderão participar.
Cada escola poderá levar 3 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental Ciclo
Final ou/e da 1ª série do Ensino Médio.
Os estudantes deverão ter autorização dos pais ou responsáveis para a saída da escola e de
uso de imagem, em anexo:
https://drive.google.com/file/d/1c-biaUweUtdgZafmWDg0V5RJaXH_gs5p/view?usp=sharing
O professor participante deve ter competência de replicabilidade e comprometimento com
todas as etapas do projeto. Deve-se atentar ao cronograma de instalação e retirada do laboratório
da escola. E se comprometer com a elaboração e envio do relatório após a retirada do laboratório,
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para o e-mail marang@professor.educacao.sp.gov.br ou nataliasciani@prof.sp.gov.br, que
compreende a etapa final do projeto, em anexo:
https://drive.google.com/file/d/1xKEF4QVhtMVCeHRQY3OD7TodSKTcZnyc/view?usp=sharin
g
Os estudantes devem possuir competência de replicabilidade, protagonismo e
comprometimento em todas as etapas do projeto.
Reitera ainda a importância do acompanhamento dos Gestores em todo o processo, ou
seja, desde a verificação de professores e alunos que participarão da OT, como da instalação e
retirada do laboratório e principalmente na utilização do mesmo, atentando-se para que somente
professores com formação utilizem, mantendo o material organizado.
No horário de almoço será oferecido lanche para todos os participantes.
O transporte será de responsabilidade de cada participante.

Atenciosamente,

William Ruotti
RG 27.266.156-9
Dirigente Regional de Ensino

Elza Sampaio
RG 8.497.507-6
Diretora do Núcleo Pedagógico
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