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  DESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Prof. Leônidas Horta de Macedo 

Feirão das Eletivas e discussão sobre Projeto de 

Vida Leônidas Horta de Macedo.  

E.E. Prof. João Nogueira Lotufo 

Coronavírus e a prevenção de doenças. Consci-

entização sobre a importância da limpeza e hi-

giene pessoal.  

GABINETE 
 
 
 É com muito pesar que in-
formamos sobre o falecimento 
da mãe da Professora Mônica, 
Diretora, Amiga  e Colega,  da 
EE Carlos Borba. 
 
 À Família enlutada os senti-
mentos. 
 
 

Diretoria de Ensino Região Norte 1 

E.E. Prof. Antônio Carlos Ferreira Nobre 

Ação de Conscientização - Corona Vírus – E. E. 

Prof. Antônio Carlos Ferreira Nobre – Dia 

05/03/2020.  
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E.E. Prof. Raul Antônio Fragoso 

Março: Mulheres em Destaque: Venha prestigiar 

o belíssimo trabalho dos nossos alunos." Vernis-

sage sábado as 14:00 horas.  

E.E. Prof.ª Eulice Silvio Mendonça da Silva 

Encerramento do mês de fevereiro: Planeja-

mento, Acolhimento e Carnaval 

E.E. Profa. Virgínia Valéria Aparecida A. Freitas 

Projeto Integrador – “Como vivem as plantas”. 

Germinando grãos de feijão. Realizado pelos 

alunos do 4º Ano C e orientado pela Prof.ª. Pa-

trícia.  

E.E. Brigadeiro Gavião Peixoto 

Gravação do áudio book, estúdio Gavião Peixo-

to.  
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  GABINETE 
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  NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

Arquivo Público do Estado de São Paulo celebra 128 anos com programação especial no sá-
bado (14) 

 
Na próxima terça-feira (10), o Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) comemora 

128 anos e oferece uma programação diferenciada de aniversário 

 No dia 10 de março, data em que é celebrada a criação da instituição, o APESP presta homena-
gem à memória de Marilena Leite Paes, referência da área arquivística brasileira, com o Seminá-
rio 'Marilena Leite Paes: construtora da Arquivologia'. O evento acontece no auditório do Arquivo, a 
partir das 14h, com entrada gratuita. 
 Já no sábado (14), o Arquivo Público abre excepcionalmente e oferece aos cidadãos 
alguns dos serviços normalmente disponíveis apenas nos dias de semana. O evento 'Arquivo Aber-
to' acontece das 9h às 17h. 

 Neste dia, estarão funcionando os setores de consulta ao acervo (Acervo Textual, Biblioteca e 
Hemeroteca, Cartográfico e Iconográfico), os atendimentos para pesquisa e emissão de certidões de 
imigração, um dos serviços mais buscados pelo público da instituição, além de consulta preliminar ao 
fundo DEOPS. 

 Haverá ainda visitas monitoradas agendadas aos setores do APESP como Conservação, Acervo 
Permanente e à exposição "Registros Arquivísticos da Função Saúde". 

 Palestras sobre "Como conservar documentos pessoais" e "Gestão Documental Descomplicada" 
com os técnicos do Arquivo também fazem parte da programação.            

 Confira abaixo a programação completa de aniversário do APESP. 

 

PROGRAMAÇÃO 

Terça | 10 de março | 14h - 17h | ENTRADA FRANCA 

Seminário Marilena Leite Paes - Construtora da Arquivologia 

 Marilena Leite Paes, falecida no início de 2020, colaborou em várias instituições arquivísticas. 
Servidora do Arquivo Nacional, foi responsável pela instalação do Conselho Nacional de Arquivos 
(Conarq) e o coordenou entre 1994 e 2011, deixando imenso legado para a formação da área e de 
diferentes gerações de arquivistas no país. O seminário terá a participação da Professora Ana Maria 
Camargo, do Departamento de História da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) e Brenda Rocco, 
professora do Departamento de Arquivologia da UNIRIO. 

Informações e inscrições: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/seminario_128anos_apesp/ 

Sábado | 14 de março | 9h - 17h| ENTRADA FRANCA 

Serviços disponíveis ao público (com ou sem agendamento): 

Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido em parceria com os Correios, está 
com inscrições abertas 

 

 O Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens, promovido anualmente pela União 
Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, congrega atividades postais de 191 países em 
todo o mundo. No Brasil, o concurso é realizado pelos Correios e desenvolvido em quatro fa-
ses: escolar, estadual, nacional e internacional.  As inscrições estão abertas até o dia 20 de mar-
ço de 2020 e podem participar estudantes de até 15 anos de idade, de escolas públicas e privadas. 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/seminario_128anos_apesp/
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 Com o tema: "Escreva uma mensagem para um adulto sobre o mundo em que vivemos", o con-
curso tem por objetivo melhorar a alfabetização por meio da arte epistolar, incentivar a expressão da 
criatividade e ampliar os conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes. 

 Para participar, o estudante deverá passar por uma seleção em sua escola, onde será escolhida 
a carta que irá representá-la. Só serão aceitas as redações inscritas pelas unidades escolares, 
que poderão apresentar, no máximo, 2 (duas) redações por escola, de alunos diferentes, escolhidas 
por meio de seleção interna. 

 A redação deve ser uma carta argumentativa recente e inédita escrita de próprio punho. Escrita 
em língua portuguesa e conter no máximo de 800 palavras. Preferencialmente, o participante deverá 
usar o formulário de redação do Concurso, disponível para impressão no portal dos Correi-
os www.correios.com.br/concursocartas  

A divulgação dos resultados estadual e nacional será pelo site dos correios no dia 04 de maio de 

2020.

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

  

  

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. 

13/072020 a 13/08/2020 Período para as escolas solicitarem tratamento especial (alunos sa-
batistas, portadores de necessidades especiais e nomes incorretos), 
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 professo-
res dos alunos classificados para a 2ª Fase. 

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

http://www.correios.com.br/concursocartas
http://www.obmep.org.br
http://www.obmep.org.br
http://www.obmep.org.br
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 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 matriculados no Ensino Médio poderão participar da competição, organizada pelo Instituto 
Butantã. A inscrição 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 ensino 

médio. A competição é realizada em três fases. Na última fase, os 16 melhores classificados poderão 

fazer uma capacitação prática intensiva em biologia molecular, bioquímica, bioinformática, botânica 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 tenham 
participado da IBO não poderão participar da OIAB. Caso haja esta situação, o suplente melhor classi-
ficado será convocado para substituí-lo. Os melhores alunos classificados pela OBB poderão participar 
uma única vez da OIAB e até duas vezes, participando dos respectivos processos seletivos da OBB, da 
IBO. 
 Os melhores colocados irão para a Olimpíada Internacional de Biologia, no Japão, e para a Olim-
píada Ibero-americana de Biologia, na Costa Rica. Haverá também distribuição de medalhas para 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 conquis-
tar vagas em importantes universidades públicas, como a Universidade de São Paulo (USP), Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Fede-
ral 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 acadêmi-
cas 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) es-
tão 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 es-
colas participaram do evento, número recorde de participantes. "Queremos promover a disseminação 
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. 

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

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.oba.org.br/site/
http://www.oba.org.br/site/
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  NAD - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO  

NAD - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO 

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL 

  Informamos que está disponível no sistema GEMAT, no menu Dúvidas, o modelo do Termo de 
Inventário Anual, (que também foi encaminhado via email em 03/02/2020). 

 Solicitamos que o mesmo seja preenchido e assinado pelo responsável pelo cadastramento 
ou aquele que possui a senha e acompanha o sistema, e pela Direção da unidade escolar. 

 A entrega do documento solicitado deverá acontecer, impreterivelmente, 
até 30/03/2020, diretamente no Núcleo de Administração. 

 Lembramos que o sistema GEMAT está disponível desde 2011, e após capacitação realizada em 
2013, todos os cadastros de bens do legado já foram efetuados e os novos bens são cadastrados 
por este Núcleo, quando da doação dos mesmos  (segue anexo modelo para o Processo de 
Doação PDDE- encaminhado no email de 03/02/2020). 

 Restando para unidade escolar as atividades de recebimento de bens e etiquetas, identificação 
física dos mesmos e informar a Diretoria/NAD - Núcleo de Administração a necessidade de baixa pa-
trimonial, seja por Furto ou Doação de Inservíveis (seguem anexos os modelos- encaminha-
dos no email de 03/02/2020). 

 Obs: Por se tratar de Ano Eleitoral, não será possível fazermos os Processos de Doa-
ção de Material Inservível, caso haja alguma normativa da SEDUC, entrarei em contato re-
passando as orientações. 

 Lembro que os bens devem ser conferidos identificados e inseridos 
nas dependências do sistema de acordo com a dependência física. (clicar em bens cadastro 
de bens/pesquisar/lápis amarelo alterar - e se necessário alterar a dependência do bem.) 

 Após esses procedimentos e acertos, é possível emitir Termo de Responsabilidade 
com relatório de bens de cada Dependência.(clicar em relatórios/termo de responsabilida-
de/inserir localização e dependência e gerar relatório) este termo deve ser colocado atrás 
das portas de cada dependência! 

 

 Nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas ou maiores orientações, se necessário 
agendar atendimento presencial. 

  

 

INFORMAÇÃO NAD NT1 nº 10/2020 

Data: 03/03/2020 

RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO – 2020 - Conjuntos de Alunos 

 Prezados Senhores Diretores, 

 Informamos que procederemos à  demanda de recuperação de mobiliários - 2020, através do 
contrato entre a FUNAP – Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel e a SEDUC. 

 Caso haja interesse de sua unidade escolar, encaminhamos em anexo, arquivo contendo orien-
tações para seleção das peças (CJA 05, CJA 06, MCF-03 e demais modelos, exceto CJA 04) a 
serem encaminhadas para reforma. 

 Obs: O CJA 04 (conjunto de aluno para Fundamental I - vermelho, não será contem-
plado). 

 Posterior à seleção dessas peças, a UE deverá encaminhar sua manifestação para esta DER 
NT1, aos cuidados do NAD NT1 – Núcleo de Administração, através de ofício contendo as informações 
necessárias, conforme modelo também em anexo enviado no email de 03/03/2020, para que 
possamos analisar a viabilidade do atendimento. 

 Para um melhor planejamento de nossa equipe de trabalho, solicitamos que as manifestações 
sejam entregues, impreterivelmente, até 16/03/2020. Entregas após a data mencionada se-
rão analisadas em outra oportunidade! 

 Importante lembrar, que deverá ser observada na seleção, a data de validade da garantia do 
material. Todo mobiliário entregue pela FDE contem etiqueta com essa data. Estando na garantia, a 
empresa, fornecedora do objeto, é que deverá ser acionada por esta DER NT1 para reposição do pro-
duto. 
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 Lembramos que é imprescindível que as Escolas se empenhem em prol do Programa de Refor-
mas, pois sem as devidas justificativas, poderemos ter problemas no não recebimento de novos con-
juntos de Alunos em 2020/2021. 

 Quaisquer dúvidas ou mais detalhes, favor entrar em contato com a Equipe do NAD NT1, atra-
vés do correio eletrônico dent1nad@educacao.sp.gov.br . 

mailto:dent1nad@educacao.sp.gov.br
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ESCOLAS  

 A E.E. Professor José Barbosa de Almeida informa que precisa de Professor Eventual, PEB II, 

para o período da manhã. Preferencialmente de Língua Portuguesa.  

 

 A Direção da Escola Estadual Prof. Antônio Emilio de Souza Penna, informa que dispõe de vaga 
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 da E.E. Dr. Genésio de Almeida Moura, situada na rua Domingos Arevalo, 862  - Jar-

dim Damasceno, informa que dispõe de vaga para a função de Zeladoria da referida unidade es-

colar. Os interessados deverão entrar em contato com a Direção da mesma pelo telefone (11) 3921

-2183 para agendar entrevista.  

 


