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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 222/2021 

Data: 12/04/2021 

Assunto: Espetáculo Navegar é Preciso 
 

Prezada Equipe Gestora, 
Viemos convidá-los a participarem do Espetáculo Navegar é Preciso que é no formato digital e 

100% gratuito. Os principais componentes curriculares favorecidos por esse espetáculo é de 

História e Geografia. 
 

Nesse espetáculo a classificação etária é livre e o conteúdo é indicado para alunos do Fundamental 
II por conta de ser parte da matéria estudada nessa fase, mas pode ser aplicado como revisão para 
os mais velhos ou introdução lúdica aos mais novos. 
 

As apresentações irão ocorrer em duas sextas-feiras: 16 e 23 de abril, às 16 horas. Para 
participar basta preencher o formulário e posteriormente irá receber o convite pelo e-mail. 
Formulário: https://forms.gle/gc7B3dVdpvpqyxqQ6 

 
Navegar é Preciso, uma aula espetáculo de cunho educacional, voltada principalmente para 
estudantes do Ensino Fundamental II, que conta a história das navegações portuguesas e 

chegada dos Portugueses ao Brasil, de maneira lúdica e objetiva. 
 

https://forms.gle/gc7B3dVdpvpqyxqQ6
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“Nosso espetáculo aborda, através de personagens importantes, da Geografia e da História a 
relação entre os portugueses e os povos originários, das aventuras que foram as grandes 

navegações até as especiarias descobertas no meio do caminho. Tudo baseado nos mesmos fatos 
históricos dos livros utilizados nas escolas”. 

 
Link para acesso ao material: https://seesp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/carlos_greguer_educacao_sp_gov_br/ElnuMw7T5ZlAgcZtpvGn

m9YBJIguZfDNJkSJvUnwLodbiQ?e=wwSQu2 
 

Vamos participar!!! Todos estão convidados, professores e alunos. 
 
Em caso de dúvidas pode entrar em contato como o PCNP de Geografia Carlos Roberto Greguer 

pelo telefone: (19) 999807113. 

 

 

 

 

Responsável: 

Carlos Roberto Greguer – PCNP de 

Geografia 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata – 

PCNP responsável pelo NPE 

 

 

 

 

https://seesp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/carlos_greguer_educacao_sp_gov_br/ElnuMw7T5ZlAgcZtpvGnm9YBJIguZfDNJkSJvUnwLodbiQ?e=wwSQu2
https://seesp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/carlos_greguer_educacao_sp_gov_br/ElnuMw7T5ZlAgcZtpvGnm9YBJIguZfDNJkSJvUnwLodbiQ?e=wwSQu2
https://seesp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/carlos_greguer_educacao_sp_gov_br/ElnuMw7T5ZlAgcZtpvGnm9YBJIguZfDNJkSJvUnwLodbiQ?e=wwSQu2

