Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
07/07/2021

REDE Nº 084
Prezados,
ASSUNTO 01: 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".
O IX Concurso de Redação acontece em 5 (cinco) fases, sendo:
✓ FASE I – Período de Produção das Redações nas escolas: 28/05/2021 até 06/08/2021.
✓ FASE II – Comissão Julgadora nas Escolas: 09/08/2021 até 20/08/2021 e envio das
Redações para a Diretoria Regional de Ensino até 20/08/2021, aos cuidados da PCNP
Solange Junqueira, e-mail: solange.junqueira@educacao.sp.gov.br .
✓ FASE III – Comissão Julgadora na Diretoria de Regional de Ensino: 23/08/2021 até
03/09/2021 e envio das Redações para o NEC até 03/09/2021.
✓ FASE IV – Banca de Avaliação no Hospital de Amor: 06/09/2021 até 21/09/2021.
✓ FASE V – Cerimônia de Premiação e Estágio no Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular
(CPOM) - Hospital de Amor em 29/09/2021.
Todas as informações estão disponíveis no Regulamento do Concurso e pode ser acessado no
link:
https://iep.hospitaldeamor.com.br/projetos/concurso-de-redacao/
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ASSUNTO 02: MOVIMENTO ESCOLAS PELO CLIMA

Divulgamos para rede estadual de ensino de São Paulo o convite do Movimento Escolas pelo
Clima, coordenado e idealizado pela Reconectta (negócio social especializado em Educação para
Sustentabilidade), com a parceria do The Climate Reality Project (principal rede internacional de
líderes climáticos, fundada pelo ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Al Gore).
O Movimento Escolas pelo Clima é formado por uma comunidade de escolas que atuam como
protagonistas no enfrentamento às Mudanças Climáticas. O Movimento, lançado em outubro de
2020, já possui mais de 200 escolas signatárias, públicas e particulares, somando mais de
120.000 estudantes e 17.000 educadores de todas as regiões do Brasil e Portugal.
A adesão ao movimento é gratuita e visa oferecer, por meio de uma comunidade de práticas,
inspiração, conexões e visibilidade para instituições de ensino comprometidas com a temática.
O objetivo dos organizadores do movimento é contribuir com a construção de uma comunidade
forte e engajada, orgulhosa de ser parte ativa deste desafio tão urgente, e de atuar como agente
transformador da educação. Nesse sentido, acreditam no potencial do ensino público, que forma
mais de 63% do movimento.
Para

conhecer

a

iniciativa,

acesse

@escolaspeloclima

ou

https://www.reconectta.com/escolaspeloclima .
Para esclarecimentos de dúvidas, entrar em contato com a organização do movimento por meio
do seguinte contato: contato@reconectta.com
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