Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
24/03/2021

REDE Nº 035
Prezados,
ASSUNTO 01: "CIENTISTA POR UM DIA", DO INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO
CARLOS/IQSC DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/USP

O "Cientista por um dia", do Instituto de Química de São Carlos/IQSC da Universidade de São
Paulo/USP, é um programa que tem como objetivo possibilitar aos alunos da segunda e terceira
série do Ensino Médio a vivência completa de um dia como cientista na melhor universidade do
país.
Em tempos de pandemia, imposta pela Covid-19, a Universidade irá até o estudante, levando o
Instituto para que eles conheçam, se encantem e queiram fazer parte da Universidade.
Assim, as edições de 2021 serão realizadas de forma on-line, conforme datas e horários abaixo:

Pedimos a gentileza de convidar os estudantes que possam se interessar a assistirem as edições
do Cientista por um dia e a interagirem conosco. Nos dias e horários indicados, haverá
professores e estudantes da USP disponíveis, durante toda a transmissão, para sanar as dúvidas
através do chat do canal. As edições em questão ficarão gravadas e disponíveis no canal do IQSC
no YouTube, no endereço:
https://www.youtube.com/channel/UCmEMT_8hJfsUqh0lQrLcf_w
Rodrigo Santiago
PCNP - Química
NÚCLEO PEDAGÓGICO
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ASSUNTO 02: CALENDÁRIO ESCOLAR - RESOLUÇÃO SEDUC 36
Sr.(a) Diretor (a)
Informamos que, com relação ao Calendário Escolar, devem cumprir o estabelecido na Resolução
Seduc 36. Alertamos, também, que devem aguardar demais instruções para as alterações
relativas ao recesso e feriados decretados.
Orientamos, ainda, que fiquem atentos às demais mudanças que só revierem.
Tendo em vista, ser feriado, as atividades das escolas ficam suspensas, visto ser direito do
trabalhador o descanso respectivo.

Professoras Ana Júlia e Varlene
Equipe de Vida Escolar
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