GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE OSASCO
Circular nº 174/2020 – NPE
Osasco, 14 de julho de 2020.
Srs.(as) Gestores(as) de Escola,
Assunto: informações e orientações acerca do VIII Concurso de redação, cujo tema é: "Qualidade
de Vida e Pandemia: Como cuidar de si e dos outros em tempos de incertezas"

Informamos que está reaberto o período de produção das redações do VIII Concurso
de Redação, promovido pelo Hospital do Amor de Barretos, por meio do Núcleo de
Educação em Câncer (NEC), em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo (SEDUC).
Podem participar todos os estudantes matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental
Anos Finais, de todas as escolas públicas estaduais.

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.
Solicitamos que as Diretorias de Ensino divulguem e incentivem a participação de
todas as Unidades Escolares de sua jurisdição por meio de comunicados e acompanhem todas
as fases do concurso, conforme o item 2.1 do regulamento:

2.1. O VIII Concurso de Redação acontece em 5 (cinco) fases, sendo:
Fase I – Período de produção das Redações nas escolas de 01/07 até 14/08 de 2020;
Fase II – Banca de Avaliação nas escolas de 17/08 até 31/08 de 2020 e envio das Redações para as
Diretorias Regionais de Ensino até 31/08 de 2020;
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Fase III – Banca de Avaliação nas Diretorias Regionais de 01/09 até 14/09 de 2020 e envio
das Redações para o NEC até 14/09 de 2020;
Fase IV – Banca de Avaliação no Hospital de Amor de 15/09 até 05/10 de 2020;
Fase V – Cerimônia de Premiação e Estágio no Hospital de Amor será definida a partir do
mês de outubro.
O regulamento completo do concurso, bem como os subsídios para os professores
estão disponíveis no link.
Os materiais de divulgação e apoio estão acessíveis no link.

É importante que as Diretorias de Ensino orientem as Unidades Escolares para a
importância da presença pedagógica dos professores, mesmo que remotamente, no sentido de
auxiliarem os estudantes nas produções textuais, seja ampliando o repertório com indicações
de leitura ou de objetos de aprendizagem multimídia ou discutindo o tema fazendo o uso das
TDICs (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação).
Sugerimos o uso de aplicativos de mensagens ou de outras ferramentas disponíveis na
internet para a criação de agrupamentos de estudantes e professores que desejarem participar
do concurso. A troca pedagógica mediada por tecnologia tem se mostrado uma excelente
alternativa de aprendizado neste momento de tantas transformações e desafios enfrentados
pela educação pública, por isto a interação professor/aluno continua sendo imprescindível
para o sucesso do processo ensino- aprendizagem.

Atenciosamente,
Ilderlon Freire
RG 41.302.434
Diretor do Núcleo Pedagógico (em exercício)

De acordo,
William Ruotti
RG 27.266.156-9
Dirigente Regional de Ensino
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