Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
03/06/2021

REDE Nº 064
Prezados,
ASSUNTO 01: 15º DESAFIO DE REDAÇÃO DIÁRIO DO GRANDE ABC - ANO 2021
O Diário do Grande ABC e a USCS (Universidade Municipal de São Caetano) lançaram a 15ª
edição do Desafio de Redação, que, neste ano, terá como tema “A Ciência como Luz na
Escuridão”. Podem participar estudantes do 6º ano do ensino fundamental a 3ª série do Ensino
Médio de escolas públicas e particulares do Grande ABC, além de professores e moradores da
região que tenham ensino superior completo.
De acordo com os organizadores, o tema colocará em pauta o cenário atual, onde a vacina
e os avanços da ciência puderam trazer à população a esperança de sanar a pandemia. A
proposta é que os participantes possam discorrer o assunto em textos de 1.000 a 3.500
caracteres (contando os espaços), na folha oficial do concurso, que estará disponibilizada no hotsite.
O gênero da redação é livre para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, EJA
(Educação de Jovens e Adultos) e telessala. As demais categorias deverão escrever artigos de
opinião do tipo dissertativo-argumentativo. O prêmio principal para alunos do 3º ano do médio
será bolsa de estudos na USCS, os demais participantes concorrem a notebooks, TVs e tablets
que serão ofertados aos autores das melhores redações. Já o vencedor da categoria entre
candidatos com ensino superior completo será bolsa de pós-graduação na USCS, onde o
ganhador poderá escolher um entre os 25 cursos de lato-senso das mais diversas áreas.
Outra novidade desta edição será o prêmio de R$ 3.000 que será destinado para a escola
com o maior número de inscritos no concurso. A categoria substitui a premiação da torcida mais
animada, que foi realizada até o ano passado.
Assim como em 2020, o concurso será de maneira remota devido à pandemia do novo
coronavírus. As inscrições estão abertas de 1º de junho a 22 de agosto, no hot-site
www.dgabc.com.br/desafioredacao.
Segue em anexo o Regulamento para mais informações.
Anexo: Regulamento
Equipe Núcleo Pedagógico
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ASSUNTO 02: IX CONCURSO DE REDAÇÃO HOSPITAL DE AMOR
O Núcleo de Educação em Câncer (NEC) do Hospital de Amor, em parceria com a Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo - SEDUC/SP e por intermédio do Centro de Referência em
Educação Mario Covas (CREMC) / Escola de Formação dos Profissionais da Educação Paulo Renato
Costa Souza (EFAPE), informa que o IX Concurso de Redação iniciou sua fase de produção das
redações nas escolas.
O período de produção das redações vai de 28 de maio a 06 de agosto de 2021, sobre o tema
proposto: "Vacina: uma dose de amor da ciência para a humanidade".
Todas as informações estão disponíveis no Regulamento do Concurso e pode ser acessado no
link: https://iep.hospitaldeamor.com.br/projetos/concurso-de-redacao

Equipe Núcleo Pedagógico

ASSUNTO 03: PROJETO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO FORMATIVO
Considerando a necessidade de melhor organização da agenda formativa para os Professores
Coordenadores de Agrupamento Escolar – PCAE – informamos que a partir de 04.06.2021 os
profissionais citados deverão comparecer presencialmente, na Sede da Diretoria de Ensino
conforme segue:
Semanalmente, as sextas feiras, das 8h às 17h, para participarem das reuniões com a
Supervisora Ponto Focal para passagem dos Roteiros de Visita, organizarem a semana de
trabalho subsequente e realizarem estudos individuais. Obs.: quando forem convocados para
participarem de formação organizada pela Equipe Central do Projeto de Acompanhamento
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Pedagógico Formativo – PAPF – as reuniões com a Supervisora Ponto Focal para passagem dos
Roteiros de Visita, organizarem a semana de trabalho subsequente e realizarem estudos
individuais serão transferidas para as quintas feiras.
Neyliane Rocha da Silva
Supervisor Ponto Focal

ASSUNTO 04: COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS | UM ESTUDO COM OS
EDUCADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Secretaria da Educação do estado de São Paulo (SEDUC–SP), em parceria com o Instituto
Ayrton Senna (IAS) e com o apoio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais
da Educação (EFAPE), promoverá um importante estudo para conhecer ainda mais sobre os
educadores da Rede!
O “Mapeamento das competências socioemocionais de educadores” é o tema da pesquisa que
foi lançada no dia 20 de maio de 2021, por meio da plataforma de pesquisa online do IAS. Essa
pesquisa poderá ser respondida por todos os Professores de Educação Básica I (PEB I) e
Professores de Educação Básica II (PEB II), desde que em exercício e com contrato ativo na
Secretaria Escolar Digital (SED) no mês de abril de 2021.
Este estudo, além de nos trazer insumos essenciais para a melhoria contínua dos nossos
instrumentos pedagógicos e das nossas ações de formação, também tem como um dos objetivos
ajudar o educador(a), a lidar com as suas demandas profissionais, emoções, relacionamento
consigo mesmo(a), e promover o seu autoconhecimento por meio de reflexões sobre o seu
desenvolvimento e competências necessárias ao seu fazer docente.
A participação dos docentes é muito importante!
Este estudo ficará disponível entre 20 de maio e 10 de junho de 2021 e o professor poderá
participar ou ter mais informações no link:
https://senna.ias.org.br/u/entrar
Solange Junqueira
NUCLEO PEDAGÓGICO
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