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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE OSASCO 
 

Circular nº 164/2020 – NPE 

Osasco, 06 de julho de 2020.  

Srs.(as) Gestores(as) de Escola,  

 

Assunto: OAB Vai à Escola 

 

O "OAB vai à Escola" é um projeto que tem como objetivo conscientizar alunos das 

escolas públicas sobre a importância dos direitos humanos e da cidadania, através de 

palestras e debates realizados por advogados voluntários nas salas de aula. Noções 

básicas de direito e cidadania, o funcionamento dos três poderes, em especial o 

Judiciário, e simulações de mesas, como de conciliação, júri e audiências, integram o 

projeto. 

Durante o ano de 2019 a Comissão OAB Vai à Escola palestrou aos alunos dos 3ºs anos 

do Ensino Médio, dos 8ºs e 9ºs anos do Ensino Fundamental II e aos dos 4ºs e 5ºs do 

Ensino Fundamental I, com os temas Lei Maria da Penha, Grêmio estudantil, Racismo, 

Estatuto da Criança e Adolescente, Bullying e Cyberbullying, Constituição Federal, 

Homofobia, Direito dos Idosos e das Pessoas com Deficiência, Drogas Lícitas e Ilícitas. 

O Projeto OAB vai à Escola – Subseção Osasco contemplou 2419 educandos com 

palestras semanais visando sempre o fortalecimento do protagonismo destes perante a 

sociedade e a construção de suas cidadanias, permitindo com que estas crianças e 

adolescentes compreendessem e refletissem que são sujeitos de Direitos e Obrigações. 

Considerando que tais temáticas são se suma importância a todas as escolas, a Diretoria 

de Ensino da Região de Osasco em parceria com a OAB, traz um convite a todas as 

escolas, que queiram participar das palestras por meio de adesão. As escolas que 

queiram trabalhar tais temáticas, por favor, fazer a adesão preenchendo ao link 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuCa3XwerjmxqCE3-

3XVbWLtniDvr8jiNNHzn1-2Cf-g6THw/viewform?usp=pp_url), até o dia 08/07/2020. 

Atenciosamente,   

Débora Silva Batista Eilliar 

RG 36.644.529-7 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

   

   De acordo,    

William Ruotti 

RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino 
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