GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 423/2021
Data: 08/07/2021
Assunto: EXPO MOVIMENTO INOVA - 13/07/2021
Prezados Gestores e Professores:

Está chegando a hora de esquentarmos com o Expo Movimento Inova!
O Esquenta ocorrerá no dia 13/07/2021 das 07h30 às 20h00 e contará com uma programação
especifica a Gestores das Diretorias de Ensino e Gestores das unidades escolares e outra a
professores e estudantes dos anos iniciais (4º e 5º anos), finais, Médio e Educação de Jovens e
Adultos, simultaneamente nos canais do CMSP.

Segue aqui a programação. Você poderá escolher a programação que gostaria de assistir, assim
como estudantes e professores.

É recomendável que as escolas se organizem para assistirem e realizarem as atividades junto
com os estudantes dentro de cada período de aula, respeitando a jornada docente do professor.
Este dia é considerado letivo e as aulas serão a programação do Esquenta Expo Movimento Inova.
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Além disso, os estudantes e professores também poderão participar das atividades além do seu
horário, caso queiram.

Informamos que neste dia não haverá ATPC, estando todos envolvidos com a programação do
Esquenta Expo Movimento Inova.

Ao longo de ambas as programações serão sorteados cupons de alimentação do nosso parceiro
Ifood, que será disponibilizado até quinze dias após o sorteio para os contemplados. Além disso,
contaremos com grandes nomes da Educação e Cultura POP, além de celebridades que irão
abordar temas importantes como a Educação Antirracista e Projeto de vida.

Não deixem de participarem e se conectarem conosco, usando a hashtag
#ExpoInova.
Atenciosamente.

Responsável:

Késia Lilena Stefanini da Mata
PCNP responsável pelo NPE
De acordo:

Edivilson Cardoso Rafaeta
Dirigente Regional de Ensino
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