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Senhores (as) Diretores(as) (EFAF)  
 

Foi dada partida para o VIII Concurso de Redação do Hospital do 
Amor de Barretos. O tema proposto para este ano foi alterado em razão 

da pandemia do Novo Coronavírus: "QUALIDADE DE VIDA E 
PANDEMIA: COMO CUIDAR DE SI E DOS OUTROS EM TEMPOS DE 

INCERTEZAS?". O objetivo é fazer com que os estudantes reflitam 

sobre os cuidados consigo e com os outros neste momento de 
isolamento social, uma vez que a pandemia impacta não apenas na 

saúde física, mas também na saúde mental/emocional, bem como nas 
relações sociais. 

O Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino –Região de Piracicaba 
(NPE-DER), em função do contexto de ensino remoto, prevê reunião 

entre os PCNP da área de Ciências da Natureza (Marly e 
Luciana) e da área de Linguagens (Joyce e Rosane) para 

apresentação do tema e discussão de aspectos relacionados a 
ele com professores representantes das escolas (professores 

de Língua Portuguesa e Ciências) do 9º ano que aderirem ao 
concurso. Cada escola pode indicar até 2 professores representantes 

para participar da reunião. Ressaltamos que a participação da reunião 
não implica em obrigatoriedade de participação do concurso de 

redação.  

Para isso, gostaríamos de fazer o levantamento das escolas que 
desejam aderir ao Concurso por meio de formulário disponível em: 

https://forms.gle/gAnQjgXPFUtohPWz5 . Solicitamos que este 
formulário seja respondido até sexta-feira, dia 10/07/2020. 

A reunião será realizada na semana que vem. As escolas e os 
professores serão informados sobre a data.     

As informações sobre o Concurso (que também serão tratadas 
durante a reunião com o NPE) estão disponível no site do concurso 

https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2303-
concurso-de-redacao-2020 

 
Atenciosamente, 

Núcleo Pedagógico 
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De acordo,  
 

 

Fábio Augusto Negreiros  
Dirigente Regional de Ensino 

 
 

 


