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  DESTAQUES DA SEMANA  

E.E. Prof. Silvio Xavier Antunes 

Cursinho Gratuito Zeca da Casa Verde Piqueri, 
inscrições: https://redeemancipa.org.br/rede-
emancipa/cursinho-popular-zeca-da-casa-verde-
sao-paulo-sp/. Aulas aos sábados das 9:30 às 
16:30 na E.E. Prof. Silvio Xavier Antunes. 

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

Homenagem ao Dia Internacional da Mulher - 

Agradecemos  todos os Professores e Colabora-

dores envolvidos.  

E.E. Prof. Leônidas Horta de Macedo 

Eletivas: discussão sobre Projeto de Vida Leô-

nidas Horta de Macedo.  

E.E. Brigadeiro Gavião Peixoto 

 

https://redeemancipa.org.br/rede-emancipa/cursinho-popular-zeca-da-casa-verde-sao-paulo-sp/
https://redeemancipa.org.br/rede-emancipa/cursinho-popular-zeca-da-casa-verde-sao-paulo-sp/
https://redeemancipa.org.br/rede-emancipa/cursinho-popular-zeca-da-casa-verde-sao-paulo-sp/
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E.E. Prof.ª Dalila de Andrade Costa 

Ação de Conscientização - O que você precisa 
saber e fazer. Como prevenir o contágio do Co-
ronavírus (COVID-19). 

E.E. Dr. Agenor Couto de Magalhães 

“Mulheres importantes que marcaram a Histó-

ria", homenagem às mulheres desenvolvida pe-

la  Prof.ª Samia, de Língua Portuguesa. 

E.E. Prof. Raul Antônio Fragoso 

"MULHERES EM DESTAQUE: Cores, Formas e 

Inspirações". A convite do Shopping Tiete Plaza, 

as professoras de arte organizaram esta linda 

exposição para homenagear as mulheres.  

E.E. Prof.ª Zoraide de Campos Helou 

Atividades Coronavírus: conscientização e pre-

venção. 
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E.E. Prof.ª Regiane Do Carmo Monteiro 

Educar para prevenir: plano de Ação para com-

bater a desinformação e contribuir para a pre-

venção do Coronavírus.  

E.E. Hélios Heber Lino  

A E.E. Hélios Heber Lino parabeniza os alunos 

do 3º Ano A pela homenagem feita às mulhe-

res, ação organizada pela Prof.ª Maria Verôni-

ca. 

E.E. Prof. Plínio Damasco Pena E.E. Prof.ª Anilza Pioli 

Eletivas.  

Temas: Turismo,  Doutores da alegria, Business 

Tea, O mundo da Engenharia, Musicoterapia, 

Youtube: luz, Câmera, Ação! 
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E.E. Prof. Antônio Carlos Ferreira Nobre 

Dia D – Conscientização sobre o CORONAVÍRUS. 

Apresentação, roda de conversa, quiz, cartazes, 

confecção de jogos e folders sobre o tema.  
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  NPE - NÚCLEO PEDAGÓGICO 

CIRCULAR - NÚCLEO PEDAGÓGICO – 

Ação para o Grêmio Estudantil e Educadores 
Campanha: Gravidez na adolescência é para a vida toda 

 
 A campanha “Gravidez na adolescência é para a vida toda” tem como objetivo principal consci-
entizar os adolescentes sobre os encargos, dificuldades e consequências envolvidos na gravidez na 
adolescência, destacando a responsabilização conjunta dos futuros pais jovens sobre a nova vida ge-
rada e os direitos que ambos possuem antes, durante e após a ocorrência da gestação. 

 
Concurso de YouTubers 

 
 Entre as ações previstas estão ainda a realização do concurso “YouTubers Conscientes e a Gra-
videz na Adolescência”, destinado a alunos da rede pública estadual, e a veiculação do portal da cam-
panha. 
 O portal da campanha (http://justica.sp.gov.br/index.php/gravidez-na-adolescencia/) é tanto 
informativo e formador para os adolescentes e jovens, como referência de consulta para educadores, 
inclusive com informações sobre serviços e políticas públicas oferecidas pelo Governo do Estado de 
São Paulo. 
 No concurso “YouTubers Conscientes e a Gravidez na Adolescência”, estudantes das escolas pú-
blicas estaduais, com idades entre 12 e 20 anos incompletos, poderão criar e inscrever vídeos dentro 
do contexto da campanha “Gravidez na Adolescência é para a Vida Toda”. A finalidade é contribuir 
para o esclarecimento da população infanto-juvenil sobre a importância da prevenção da gestação 
nessa etapa da vida. 
 O concurso consiste na apresentação de um vídeo (produto audiovisual), com duração máxima 
de 03:00 minutos (três minutos). Os adolescentes poderão abordar de forma interdisciplinar – sob os 
vieses da saúde, educação, sociologia, entre outros – a importância e necessidade de se prevenir a 
gravidez. 

Juvelino Carabante 
PCNP de Projetos Especiais 

  
 Conversando a Gente se Entende” é o tema do 12º Concurso de Desenho e Redação, da 
CGU – Controladoria-Geral da União, que está com inscrições abertas com categorias para estudantes 
do Ensino Fundamental, Médio e EJA. 
 O objetivo da iniciativa é incentivar os alunos a refletirem sobre assuntos como ética, cidadania 
e controle social, estimulando o pensamento sobre o papel de cada indivíduo na sociedade. 
 O concurso apresenta 14 categorias, nas quais os participantes serão premiados por trabalhos 
do tipo “Desenho” (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental), “Redação” (6º ao 9º ano do Ensino Funda-
mental, 1º ao 3º ano do Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos) e “Plano de Mobiliza-
ção” (escolas). 

http://justica.sp.gov.br/index.php/gravidez-na-adolescencia/
https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/desenho-redacao/materiais
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 O Concurso será dividido em duas etapas: na primeira, caberá à escola promover, em sala de 
aula, a realização das atividades por seus estudantes, julgar e selecionar apenas um trabalho por ca-
tegoria para realizar a inscrição. Já na segunda, uma comissão julgadora da CGU irá selecionar os fi-
nalistas de cada categoria, que ganharão tablets, e os professores orientadores, notebooks. 
  
 Para auxiliar os educadores no desenvolvimento das atividades nas escolas, a CGU criou o “Guia 
do Professor”, com informações sobre o tema e sugestões de como abordar o assunto com os estu-
dantes. E também, disponibilizou um canal de Material de Apoio, onde é possível ter acesso ao Edital, 
tutorial de inscrição e outros documentos que auxiliam a participação no Concurso. 
As inscrições e o envio dos trabalhos devem ser feitos pelas escolas, até o dia 24/08, pelo site. 
https://concursos.cgu.gov.br/redacao-e-desenho/edicao/6/pagina-inicial 

 
 
 

Edição 2020 do Parlamento Jovem Brasileiro continua com tema livre para a apresentação 
de projetos 

 

 O Carnaval passou... E os estudantes do Ensino Médio já podem começar a organizar seus pro-
jetos para a seleção do Parlamento Jovem Brasileiro 2020. 
 A campanha para a escolha do tema foi uma experiência que mobilizou muita gente. Quase um 
mês de processo e o resultado representa o desejo popular da maioria. O PJB 2020 continua 
com TEMA LIVRE. 
  
 Para participar é preciso: 
  

 Ter entre 16 e 22 anos*. 
 Estar matriculado e frequentando regularmente o Ensino Médio, Ensino Médio Técnico In-

tegrado ao Médio ou estar concluindo o Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). 

 Não ter participado como deputado jovem em nenhuma outra edição do programa. 
 
 *Atenção: os estudantes selecionados devem ter 16 anos até a data da viagem a Bra-

sília.  
 Anota aí: as inscrições para o Parlamento Jovem Brasileiro 2020 começam 30 de mar-
ço/2020. 

https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/desenho-redacao/material-de-apoio-12a/guia-do-professor-2020-1.pdf
https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/desenho-redacao/material-de-apoio-12a/guia-do-professor-2020-1.pdf
https://educacaocidada.cgu.gov.br/programas/desenho-redacao/materiais
https://concursos.cgu.gov.br/redacao-e-desenho/edicao/6/pagina-inicial
https://concursos.cgu.gov.br/redacao-e-desenho/edicao/6/pagina-inicial


 07 

 

 

 
Projeto Joaninha do Ballet Stagium oferece curso integrado de danças para estudantes da 

rede pública de São Paulo 
 

As vagas são limitadas e os interessados devem comparecer na sede da Cia Stagium nos 
domingos (08, 15 ou 22 de março às 8h)  

                                      
 Se você tem um aluno (a), filho (a), sobrinha (o) ou conhece alguma criança de 7 a 11 anos que 
goste de dança e quer aprender mais sobre arte, educação e sociedade, a Cia. Ballet Stagium, por 
meio do Projeto Joaninha, está com inscrições abertas para estudantes da Rede Estadual de Ensino de 
São Paulo. Para participar é necessário que a criança venha acompanhada de um responsável e se 
dirija à sede da Cia, que fica na Rua Augusta, 2.985 – Consolação, em São Paulo, nos dias 08, 15 ou 
22 de março (domingos), às 8h, onde receberá todas as informações.   
 
 As vagas são limitadas. O Projeto não realiza audição, parte do princípio do desejo da 
criança em participar.  
 Fundado em 2000, o Projeto Joaninha propõe que a dança seja um canal para a descoberta de 
potencialidades, que colabore na construção da identidade pessoal e coletiva da criança. A ideia não é 
só de formar profissionais e multiplicadores, mas conscientizar dos bens culturais e incentivar a pes-
quisa, potencializando cidadãos atuantes na sociedade.  Trata-se de uma aposta na dimensão artística 
e estética, capaz de ampliar significados a função constitutiva da educação, implicando, para tanto, a 
aprendizagem de novas formas de olhar/ler/criar a realidade atual.  
 De acordo com a Cia, cerca de seis mil crianças já passaram pela iniciativa e muitos se tornaram 
profissionais em dança por desejo deles.    
 
 Sobre o Ballet Stagium:  
 Fundada em 1971, por Marika Gidali e Décio Otero, através de um projeto amplo, a apontar 
uma política cultural para um país, paulatinamente o grupo se transformaria numa escola em transito. 
 São 49 anos dançando em toda a parte: palcos, ginásios, tribos, barcos, praças, penitenciárias, 
escolas.  Através de seus artistas, a dança se extravasa para fora da cena, desaguando em aulas, pa-
lestras, projetos educativos, programas sociais, seminários, pesquisas e encontros. 
 Saiba mais em:  https://youtu.be/GU50j1TDgx4 
 
 SERVIÇO: Seleção para Projeto Joaninha - Ballet Stagium 
 Datas: 08, 15 e 22 de março de 2020  
 Horário: 8h 
 Local: Sede da Cia Ballet Stagium  

https://youtu.be/GU50j1TDgx4
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 Endereço: Rua Augusta, 2985 – Jardim Paulista – São Paulo/SP 
 Investimento: Grátis 
 
 Mais informações, entre em contato no telefone: 3062-2564            
  
 Conheça um pouco mais sobre o Projeto Joaninha 
 https://youtu.be/p45yUQifoXU  
 https://youtu.be/JDbxk6OnMf8 
 https://youtu.be/CAfoDOACPsg 

 

 

https://youtu.be/p45yUQifoXU
https://youtu.be/JDbxk6OnMf8
https://youtu.be/CAfoDOACPsg
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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 o dia 
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). 

 Observação: Por se tratar de Ano Eleitoral, não será possível fazermos os Processos 
de Doação de Material Inservível, caso haja alguma normativa da SEDUC, entrarei em con-
tato repassando 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. 

 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. 

 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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ENVIO DAS NOTAS FISCAIS “DANFES” DOS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS RECEBIDOS EM 
2020 

 Solicitamos o envio de todas os DANFEs (documentos auxiliar da nota fiscal eletrônica) de mobi-
liários e equipamentos de cozinha recebidos a partir de janeiro de 2020, com a máxima urgência. 

  Após o envio das notas anteriores ao dia 06/03/2020, adotar o procedimento abaixo. 

  Procedimento:  

1. Envio diário de todas as notas recebidas no dia anterior. 

2. Assunto: Nome da Unidade Escolar - DANFE ASSINADA. 

3. Envio exclusivo para o e-mail do NAD - Núcleo de Administração -
 dent1nad@educacao.sp.gov.br. 

4. O documento deve conter nome completo do recebedor, data no formato dd/mm/aaaa e carim-
bo pessoal ou da Unidade Escolar. 

5. Envio do DANFE em formato PDF. 

 Tal solicitação visa tornar mais rápido o  pagamento e não prejudicar o fluxo de caixa dos forne-
cedores, evitando desta forma que aconteçam paralisações por falta de matéria-prima. 

 Qualquer dúvida ou maiores detalhes favor entrar em contato. 
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ESCOLAS  

 A E.E. Prof. Antônio Francisco Redondo dispõe de uma vaga para GOE, interessados entrar em 

contato com a Gestão pelo telefone 3904-5011, ou pessoalmente na UE.  

  

 A Direção da Escola Estadual Manuel Bandeira informa que dispõe de vaga para GOE. Os inte-

ressados deverão entrar em contato com a equipe gestora pelo telefone (11) 3917- 0708.  

 

 A direção da E.E. Prof.ª Thayane Luzimara Costa Valcacer informa que possui uma vaga para 

Professor Coordenador Pedagógico Ensino Médio.  


